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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
En aðýr sözcükleri bulun isterseniz, içinizdeki tüm isyaný ve öfkeyi
dýþarý çýkaracak kelimeleri... onlara gönlünüzden gelen bütün
ýsýtýrap titreþimlerini yükleyin ve daha baþka her türlü yöntemi...
hiçbirisi açýklayamaz ve ifade edemez nedenini. Ana kucaðýndan
alýnmýþ, masum yüzleriyle uyuyor gibi birbirinin üstünde yatan
yavrular birer ceset. Onlar büyükler tarafýndan öldürülmüþ, kimisi
asýlmýþ nice sevgili bedenler. Sýrf çocuk olduðu için sevgililer hepsi.
Ve onlara kýyýlmýþ sadece öldürmüþ olmak için. Bunlarý yapanlarý
lânetlemek falan çok geride kalmýþ eylemler ve çok açýk ki faydasýz.
O zaman istiyorsunuz ki, bu kararý verenlere doðrudan sorayým, bir
neden göstersin bana. Herhalde Ýslâm dinine mensupturlar ve dinlerini herkese teblið görevini baþtâcý etmiþlerdir. Kýz çocuklarýný
Cahiliye devrinde diri diri topraða gömenlerden bir fark olarak
belki Allah adýna yaptýklarýný söyleyebilirler. Onlara ne cevap verebilirsiniz? Sadece Bizleri ve Her þeyi Sevgisinden Vareden’e sýðýnýp
onlar için, yani o katiller için derinden üzülmekten baþka bir þey
yapamazsýnýz. Uyguladýðý vahþet ne olursa olsun, kendini bu konuda
rahat ve iþini yapmýþ kabul edenler için sevgi iþçilerinin yapabileceði tek þey, onlarýn hayrýna, kurtulmalarý, tekrar insan vasfýný
kazanabilmeleri için dua edebilmektir, eðer içleri el veriyorsa.
Çünkü onlarý bekleyen ýstýrap tariflere sýðmaz ve isterse âlemlerde
dört dönüp turlar atsýnlar, bundan kaçýþlarý yoktur.
Gönlünde kin barýndýrmamaya özen gösteren, O’nun varettiklerinden nefret etmemeye çalýþanlar için yapabilecekleri en zor iþlerden biri, insanlýk dýþý vahþetler karþýsýnda gönüllerinde yýkýcýlýða
yer vermemek, insandan ümit kesmemek, en karanlýk zamanda bile
güzel günlerin geleceðini ummaktýr. Ýþte buna sabýr denir. Herkes
için sabýr diliyoruz, dünyadaki tüm kötülükler, kötülüklerden
kötülükler çýkaranlar, onlara alet olanlar için sabýr, sabýr, sabýr
diliyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Aþk bir gerçektir. Bir kimsenin bir
baþka kiþiye, iþine, sanatkârsa sanatýna veya bir baþka canlýya bütün varlýðýyla baðlandýðýný görmekteyiz.
Baðlandýðý kiþiyi, örneðin karþý cinsten birisini öyle sevmektedir ki, kendini unutmakta, hep onu düþünmekte,
hep onu memnun etmek, mutlu etmek
ve sevgisini kazanmak için çýrpýnmaktadýr. Gönül kapýlarýný sevdiðine
bütün bütüne açmýþtýr. Onunla, yalnýz
onunla sürekli sevgi alýþveriþinde
bulunmak istemektedir. Sevgilisini
böyle derin bir aþkla seven kiþi, ona
inanmakta, ona güvenmekte ve onu
her yönden eksiksiz ve yüce görmektedir. Öyle üstün ve deðerli olan
sevdiðine, bütün varlýðý ile baðlanmak ve onunla hep bir olmak istemektedir. Böyle bütün benliði saran
derin sevgi, sevgiliden gelecek karþýt
sevgilerle daha da büyümekte, daha
derinleþmektedir.

Aþk Nedir ve
Gerekli midir?

SEVGÝ DÜNYASI

Dr. Refet Kayserilioðlu
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A

þk, kelime
olarak, bir
kiþiye veya bir
þeye büyük bir sevgi ile
baðlanmak anlamýnda
kullanýlmaktadýr. Aþýrý ve
derin bir sevgi duygusu,
güçlü bir baðlýlýk, bir
tutkunluk, bir vurgunluk,
bir düþkün olma (iptilâ)
halidir. Halk arasýnda
genel olarak, karþý cinsten birisine duyulan ve
cinsel temele dayalý
güçlü bir sevgi anlamýna
kullanýlmaktadýr. Bazý
gençler iþi hafifleterek,
cinsel birleþmeyi "aþk
yaptýk" sözcüðü ile ifade
ediyorlar. O konuþmalarda ve o tarz iliþkilerde
derin bir sevgi yoktur.
Sadece cinsel ihtiyaçlarýn
doyurulmasý söz
konusudur.
Aþk sözcüðü dilimizde
birçok deyimin içine girmiþtir, deðiþik anlamlarda da kullanýlmaktadýr.
Aþka dalmak veya aþka
düþmek, yani kendini aþk
içinde kaybetmek
anlamýndadýr. "Âþýk'a
Baðdat sorulmaz" deyimi, bir þeyi aþkla isteyen
kimseye bu uðurda katlanacaðý bütün zorluklar,
engeller ve özveriler güç
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gelmez anlamýnda kullanýlýr. "Aþka gelmek"
þevk ve heyecana kapýlmak anlamýnadýr.
Aþkýn çeþitlerini belirlemek için de; "Cismani
(fiziki) aþk" sadece cinsel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna dayalý aþktýr.
"Platonik aþk", yalnýz
duyguda kalan, cinsel
tarafý olmayan aþktýr.
Karþýlýk alýnmayan ve
üzüntü dolu aþka da
"kara sevda" deniyor.
"Ebedi aþk" ise sonsuz
ve hiç bitmeyecek bir
aþký belirtir. "Ýlâhi aþk",
Tanrý'ya karþý duyulan
aþktýr. Aþkla ilgili daha
birçok deyim vardýr. Aþk
izdivacý, aþk sonucu
yapýlan evliliktir. "Aþk
yuvasý" sevgi ve mutlulukla dolu bir yuvadýr.
"Aþk Tanrýsý" Eski
Yunanlýlarda Eros'tur. Bir
de âþýklar vardýr; diyar
diyar dolaþýp hem saz
çalan hem þiirlerini
söyleyen halk ozanlarý.
"Aþk olmayýnca, meþk
olmaz" deyimi de, güçlü
ve gönülden bir sevgi ve
istek olmayýnca bir þey
elde edilmez anlamýnadýr.

Aþk'la ve âþýkla ilgili
diðer bazý deyimler
vardýr dilimizde: Aþk
ateþi, aþk çilesi, aþk ehli,
aþk acýsý gibi. Tasavvuf
ehline göre aþk, iki türlüdür: Geçici (mecazi)
aþk ve gerçek (hakiki)
aþk. Geçici aþk, bir
güzele gönül vermek,
ona vurulmaktýr. Baþka
bir deyiþle bütün özlem
duygularýný bir kiþiye
yöneltmektir.
Mutasavvýflara göre bu
geçici aþk, gerçek aþkýn
köprüsüdür. Çünkü aþk,
âþýk'ýn gönlündeki bütün
diðer ilgileri, istekleri
siler, sevgiliden baþkasýný
istemez olur. Bu durum
tevhide (Yaradan'la birliðe) hazýrlýktýr. Bu aþk
duygusunun evrimiyle,
geliþmesiyle kiþi,
güzelden güzellere,
güzellerden de güzelliðe
ve gerçek insanlýða
geçer. Daha sonra
yaratýlýþtaki hikmetleri
düþünür, Yüce Kudreti
görmeye, yaratýlaný
sevmekten Yaradan'ý
sevmeye ve O'nda yok
olmaya yönelir. Ýþte bu
yöneliþle kiþi, geçici aþktan gerçek aþka, Tanrý
aþkýna ulaþýr.
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AÞK GERÇEÐÝ
Aþk bir gerçektir. Bir
kimsenin bir baþka
kiþiye, iþine, sanatkârsa
sanatýna veya bir baþka
canlýya bütün varlýðýyla
baðlandýðýný görmekteyiz. Baðlandýðý kiþiyi,
örneðin karþý cinsten
birisini öyle sevmektedir
ki, kendini unutmakta,
hep onu düþünmekte, hep
onu memnun etmek,
mutlu etmek ve sevgisini
kazanmak için çýrpýnmaktadýr. Gönül
kapýlarýný sevdiðine
bütün bütüne açmýþtýr.
Onunla, yalnýz onunla
sürekli sevgi alýþveriþinde bulunmak istemektedir. Sevgilisini
böyle derin bir aþkla
seven kiþi, ona inanmakta, ona güvenmekte ve
onu her yönden eksiksiz
ve yüce görmektedir.

Resim: “Aþýklar” Lee Bogle

Öyle üstün ve deðerli
olan sevdiðine, bütün
varlýðý ile baðlanmak ve
onunla hep bir olmak
istemektedir. Böyle
bütün benliði saran derin
sevgi, sevgiliden gelecek
karþýt sevgilerle daha da
büyümekte, daha derinleþmektedir. Böyle derin
bir sevgi yani aþk, bir
kiþinin gönlünü böylesine kaplayýnca, gönül
kapýlarý herkese açýlmakta, herkesi sevmekte,
sevincini ve mutluluðunu
herkesle paylaþmak istemektedir. Onun bu büyük
aþkýný anlamayanlara
bazen acýmakta, bazen de
kýzmaktadýr. Aþkýn bu
güzelliðini anlamayanlara da hayret etmektedir.
Aþk, insanlarý derinden
etkilemektedir. Þiirlerin,
þarkýlarýn, romanlarýn
ve filmlerin çoðunluðu
aþk üzerinedir.
Ya
sevgilisine
ulaþamamaktadýr
ya ondan
umduðu
ilgiyi
görememek-

tedir ya da yanlýþ bir
davranýþý yüzünden
sevgiliyi kýrmýþtýr, darýltmýþtýr veya büsbütün
kaybetmiþtir. Þiirlerdeki,
þarkýlardaki yakýnmalar
bunlarý dile getirmektedir. Aþkýna ulaþmanýn
ümidini dile getirenler
olduðu gibi, ulaþmýþ
olmanýn sevincini de dile
getirenler vardýr. Âþýklarýn hayâl kýrýklýðýna
uðramalarý da çok
görülmektedir. Çünkü
âþýk, sevdiðini her yönden üstün ve çok
mükemmel görmektedir.
Hâlbuki dünyada çok
üstün ve çok mükemmel
insan azdýr. Âþýk, her
yönüyle yücelttiði
sevgilisinde eksikleri,
hatalarý, kýzmalarý ve
bazý bencil davranýþlarý
gördükçe önce þaþýrýr,
inanmak istemez. O çeþit
yanlýþ davranýþlar devam
edince de aldandýðýný
düþünür. Sevgisinin
üzerinde kara bulutlar
dolaþmaya, sevgilisine
kýzmaya, ondan yavaþ
yavaþ kopmaya baþlar.
Eðer sabýrlý ise bazý yanlýþlýklarý hoþ görmektedir. Onun bazý deðerlerinin devam ettiðini
görmekle de sevinmektedir. Zamanla kendisinin
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de eksik ve hatalarý
olduðunu düþünerek,
sevdiðini olduðu gibi
kabul edip sevmeye
devam etmektedir. Belki
aþk, eski ateþini biraz
kaybetmiþtir ama daha
gerçekçi bir zemin
üzerinde yürümektedir.
Çünkü âþýk, her þeye raðmen sevgilisinden ayrý
yaþamayý göze alamamaktadýr. Çabuk ümitsizliðe kapýlanlar ise,
zamanla tamamen birbirinden kopmaktadýrlar.
AÞKIN
EÐÝTÝM GÜCÜ
Aþk, insaný gerçekten
eðiten, birçok eksiklerden ve hatalardan kurtaran bir güce sahiptir.
Âþýk olan, bencillikten
kurtulmakta, kendinden
önce sevgilisini düþünmekte, onun için her
fedakârlýðý yapabilmektedir. Bu az bir eðitim
deðildir. Öte yandan
gönlü derin sevgiye
alýþan kiþi, zamanla
baþkalarýný da, hâttâ tüm
insanlarý ve canlýlarý da
sevmeye baþlamaktadýr.
Nice zalimler sevda ile
yumuþamakta, nice merhametsizler kendisinden
baþkasý için, elbette önce
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sevgilisi için gözyaþý
dökmektedirler. Daha
sonra baþkalarýna da acýmaya baþlamaktadýrlar.
Yaradan'ýn insanlarý
erkek ve kadýn olarak iki
cinsten yaratmasýnýn,
onlarýn arasýna bir cinsel
çekim vermesinin bir
büyük hayrý da, onlarýn
gönüllerini sevgiye ve
daha da büyüðü olan
aþka açýlmasýný saðlamasýdýr. O aþk birçok
gönülleri yumuþatmakta,
arýtmakta ve insaný yükselme yoluna adeta
itmektedir. Cinsel ilgideki büyük hayrý göremeyen bazý gafil din adamlarý, en büyük kötülük
olarak kadýn erkek iliþkisini görmüþlerdir.
Hâlbuki o cinsel ilgiden
ve cinsel iliþkiden
edinilecek ne büyük
hayýrlar vardýr. Ve o ilgi
ne büyük terbiye aracýdýr.
Bir adam tanýmýþtým,
çok bencil, çok çýkarcý
ve insafsýz, merhametsiz
biriydi. Bir lira harcayacaðým diye aklý baþýndan
giderdi. Bir gün bir güzel
kadýna tutulduðunu duydum. Kadýnýn gönlünü
kazanabilmek için yapmadýðý fedakârlýk

kalmamýþtý. Kadýn gayet
akýllý ve kurnaz taktiklerle adamý öyle bir
deðiþtirmiþ ki... Kadýna
bir daire, bir araba almýþ.
Kadýn biraz ilgi gösteriyor, sonra arkasýný
dönüyormuþ, adam yalvarýyormuþ: "Sevgilim,
daha ne yapayým? Senin
için her þeyimi feda ediyorum, sen de beni biraz
sevesin diye... Ama sen
bir adým yaklaþýyor, iki
adým geriye kaçýyorsun..." Onun macerasýný
bilen bir yakýný bana
"Onun için ne tavsiye
edersiniz?" diye sormuþtu. Sevginin adamý çok
deðiþtirdiðini ve ona
adeta en büyük þifayý
verdiðini duyunca
"Aman sevmekte devam
etsin, daha çok sevsin,
kadýnýn da gönlünde
sevgi ateþinin tutuþacaðýný görmekte gecikmeyecektir" dedim.
AÞKIN ÖZÜ
Ýþin özüne inecek olursak: Aþk aslýnda özümüzün, yani ruhumuzun
kendi dilinden konuþmaya baþlamasýdýr. Çünkü özümüzün aslý sevgi
enerjisidir, Yaradan'ýn
kendi yüce ve sonsuz

SEVGÝ DÜNYASI
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sevgisinden verdiði bir
küçük sevgi parçasýdýr. O
özümüzdeki sevgi
nüvesi, sürekli olarak
çevresinden gelen ve
Yaradan'dan gelen sevgi
enerjileriyle beslenmektedir. Özümüzdeki nüve,
çevreden ve Yüce'den
aldýðý sevgi enerjilerine
karþýlýk, çevresine ve O
Yüce'ye sevgi göndermeye baþlayýnca, özüne
uygun konuþmaya baþlamaktadýr. Aþk durumunda, özdeki o nüve, bütün
kanallarýndan sevgi
konuþmakta, en baþta
sevdiðine, aþkýna kucak
kucak sevgi sunmaktadýr.
Sevdiðinden de ona sevgi
enerjisi akmaya
baþlamýþsa, her ikisi de
gönül dilinden konuþuyorlar demektir. Onlar
aðýzlarýndan hiç konuþmasalar bile, bakýþlarý ile
el ele tutmalarýyla birbirine sarýlmalarýyla,
koklaþmalarýyla en uzun,
en derin konuþmalarý
yapmaktadýrlar. Onlar
belki de ilk bakýþta birbirlerine tutuldular,
bakýþlarýný birbirinden
ayýramadýlar.
Gözlerinden gönüllerine,
gönüllerinden de gözlerine bir þeyler sýcak sýcak
gitti, geldi. Öylece

tanýþtýlar, anlaþtýlar.
Sonra akýl, sevgideki
güzellikleri düþünmeye
baþladý. Ondaki deðerleri
tek tek seçti, beðendi ve
hayran oldu. Gözlerden
gönüllere olan akýþa,
þimdi daha güçlü bir kaynaktan, akýldan akýþlar da
katýldý. Akýlla gönül
arasýndaki alýþveriþ
giderek hýzlandý, kapsamý arttý. Akýl gönlü
belli bir kalýba sokarken,
gönül de yaþamakta
olduðu duygularý, sevgiliyle olan iliþkilerden
edindiði yeni izlenimleri
akla aktarmaya baþladý.
Akýlla gönül böyle olumlu ve destekleyici bir
alýþveriþe girince, sevgi
de aþk da olabildiðince
artmaya baþlar. Sevginin
büyümesinde olumlu
düþüncelerin, küçülmesinde ise olumsuz
düþüncelerin etkisi
büyüktür.
Ýnsanýn insana, insanýn
bir canlýya, bir sanata
veya bir iþe duyduðu aþk,
yani onlara en büyük
sevgi ile baðlanmasý,
onlarla arasýnda büyük
bir sevgi alýþveriþinin,
sevgi akýmýnýn baþlamasýdýr. Bu durum kiþiyi,
hem mutlu etmekte hem

güzel iliþkilerin doðmasýna yol açmakta hem de
iþinde ve sanatýnda
büyük baþarýlarýn, güzel
ve orijinal eserlerin doðmasýna yol açmaktadýr.
Aslýnda bütün sevgiler,
bütün aþklar, büyük aþka
götüren birer basamaktýr.
Veya mutasavvýflarýn
söylediði gibi birer
köprüdür. Ama o büyük
aþk, söylendiði gibi
kulun Tanrý'ya duyduðu
aþk deðildir sadece. Tanrý
ile kulun karþýlýklý aþk
alýþveriþidir. Öyle bir
alýþveriþi yapabilmek için
kulun çok temiz, çok
arýnmýþ olmasý, yükselme
merdiveninden çýkýp
üstün insan mertebesine
ulaþmasý ve zararsýzlýðý
kesin öðrenmesi gerekir.
Çünkü öyle yüce bir aþka
ulaþan kiþide O'nun
kudretinden belirmeye
baþlar. O'nun kudretini
çok dikkatli, zararlý
olmadan kullanmayý
bilmek lâzýmdýr. Ýþte o
yüce aþktan sonra geriye
dönüp O'nun kullarýna
hizmet etmeye, kul
olmaya, hizmetkâr
olmaya sýra gelir. Ýþte
öylece bir alev, bir
meþale yanmaya baþlar,
dört bir yaný aydýnlatmak
için.

SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsan Nasýl Varoldu?
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

SADECE BÝLÝM DEÐÝL
Yeryüzünde canlýlarýn oluþmasý ve
geliþmesi probleminin çözümünde; akýl,
mantýk, hipotez ve deneye dayanan bilimsel bilgilerin mutlaka kýlavuzumuz
olacaðýný yazýlarýmda sürekli belirtmiþtim. Ancak sadece bunlarla yetinmeyeceðimizi de...
Çölde geçip gitmiþ kervanýn kalýntýlarýndan yararlanan iz sürücü elbet çok
bilgiye ulaþýr. Ama kervan sahibinden
alacaðýmýz bilgilerin yanýnda bunlar
ancak gerçeklerin bir gölgesi gibi kalýr.

Bu nedenle Âlemlerin Yaratýcýsýndan
insanlarý aydýnlatmak için gönderilmiþ
Kutsal Kitaplardaki doðru bilgilerden
de mutlaka yararlanmak aklýn bir gereði
olmaz mý?
Yazý dizimde sýra insanýn yaratýlmasýna geldiðinden, zamanýmýza bozulmadan gelmiþ Kur'an-ý Kerimin bu konuda
neler söylediðine mutlaka kulaðýmýzý
açacaðýz. Ayrýca insanüstü düzeye
ulaþmýþ yüce varlýklardan parapsikolojik yöntemlerle alýnmýþ rehberlik bilgilerinde de yolumuzu aydýnlatacak neler
var. Mutlaka onlara da kulak vereceðiz.
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Þimdi ilk olarak Kur'an'ý Kerimde
insanýn varedilmesiyle ilgili neler var
kýsaca onlarý anlamaya çalýþalým.
KUR'ANDA ÝNSANIN YARATILIÞI
Biliyorsunuz bizler canlýlar zincirinin
en son halkasýyýz. Ýnsanýn baþlangýcý
ancak 100 binler düzeyindeki yýllara
kadar uzanýyor. Bu 3 milyar yýllýk canlýlar ailesinde bir göz kýrpma düzeyinde.
Bugün Dünyamýzýn 10 milyona ulaþan
sayýdaki deðiþik türlerle dolup taþmasýnda, ruhsal âlemin bilgili varlýklarýnýn görünmeyen ellerinin büyük
hünerlerinden, geçen sayýlarýmýzda
uzunca söz etmiþtim. Kur'an'da "melekler" diye adlandýrýlan bu varlýklar,
insana çok benzeyen þimdi insanýmsý
dediðimiz canlýlarý da son olarak ortaya
çýkarmýþlardý. Bunlarýn hiçbiri bizler
gibi akýl sahibi, bulucu, yapýcý, yaratýcý
olmadýklarýndan, en ufak bir çevre
sorunu yaþanmadan denge ve düzen
içinde yaþam gül gibi akýp durmaktaydý.
Özetle, büyük emeklerle etrafý bin bir
çeþit bitki ve hayvanlarla donatmýþ
yeryüzü melekleri, görevlerini yapmýþ
olmanýn huzuru içinde iken Yaradan'ýn
þöyle bir hitabýyla karþýlaþacaklarýný hiç
ama hiç düþünmemiþlerdi:
** Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife
yaratacaðým" demiþti. Melekler:
"Orada bozgunculuk yapacak, kan
dökecek birisini mi yaratacaksýn?
Oysa biz seni överek yüceltiyor ve
seni kutsuyoruz" dediler. O:
"Þüphesiz ben sizin bilmedik-
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lerinizi bilirim" dedi. (2/30)
Yaradan'ýn insanýn varedilmesini, araya kimseyi koymadan tek
baþýna planladýðýný ve uygulayacaðýný bildirmesinden, yeryüzü
meleklerinin nasýl þaþkýnlýða
düþtüðünü okuduðunuz âyet açýklýkla ortaya koyuyor. Bu konudaki
birkaç âyeti daha okuduktan sonra
üzerinde biraz duralým. Meleklerin
niçin þaþýrdýklarýný da anlamaya
çalýþalým.
** Yemin olsun ki, Biz insaný
süzülmüþ çamurdan yarattýk.
Sonra onu bir sperma olarak
saðlam bir karar yerine koyduk...
Yaratanlarýn en güzeli Allah ne
yücedir! (23/12-14)
** Bir zamanlar Rabbin meleklere demiþti ki: "Haberiniz olsun
Ben çamurdan bir insan yaratmaktayým. Onu belli bir kývama getirip
düzelttiðim ve Ruhumdan ona
üflediðim zaman, derhal ona secdeye kapanýn. Bunun üzerine bütün meleklerin hepsi secde ettiler.
Yalnýz Ýblis büyüklük tasladý ve
kâfirlerden oldu." (Rabbin ona)
dedi ki: "Ey Ýblis, iki elimle (bizzat
kudretimle) yarattýðýma secde
etmekten seni alýkoyan nedir?
Büyüklük mü tasladýn yoksa yücelerden mi oldun?" (38/71-75)
** Ey insanlar! Sizi bir tek kiþiden
yaratan ve ondan eþini yaratýp,
birçok erkekler ve kadýnlar üreten
Rabbinizden sakýnýn. Þüphesiz
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Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. (4/1)

ÂYETLER ÜZERÝNE BÝRKAÇ SÖZ
3 milyar yýl kadar önce tek kýta halindeki kara parçasýný çepeçevre kuþatan
okyanuslarýn ilkel çorbasýnda, doðal
etkenlerle organik maddeler ve en basit
hücre oluþmaya baþlamýþtý. DNA'nýn
bölünüp kendini eþleyebilmesiyle o
basit hücrenin yýldýrým hýzýyla çoðalmasý sýradan bir olay haline gelmiþti.
Þimdi sýra hayatýn geliþmesi ve çeþitlenmesindeydi. Yeryüzü meleklerinin
Yaradan'ýn emriyle O'nun evrim kurallarýný uygulamaya koymasý iþte o zaman
baþlamýþtý. Böylece prokaryot hücre
düzeyinde kalmak þartýyla, meleklerce
uygulanan bir çeþit genetik mühendisliði ile yaþam geliþmiþ ve çeþitlenmiþti.
Ancak çekirdekli ve organelli geliþmiþ
ökaryot hücrenin varedilmesi için,
Âlemlerin Rabbinin iþe el koymasý
gerekiyordu. Bu da saðlandýktan sonra
meleklerin iþi kolaylaþýyordu. Ýþte
insana kadar olan evrimsel geliþme türden türe geçiþi saðlayacak genetik
mühendisliði ile böylece gerçekleþmiþ
oluyordu. iþ böyle sürüp gidecek
sanýlýrken hayat sahnesine Yaradan'ýn
tekrar el atacaðý ve insaný yaratacaðý
haberinden çok sarsýlmýþlardý melekler.
Yaradan zaten 1 milyar yýl kadar
öncesinde ökaryot hücreyi bizzat
yaratarak hayata el koymuþ deðil
miydi? Ancak bu defaki el atmada sorun
baþkaydý, çünkü þimdi yaratýlacak olan
insan kan akýtarak, kýrýp dökerek onlarýn
geliþmesinde büyük emek verdikleri
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doðayý altüst etme gücüne sahip olacaktý. Yaradan onlara olacaklarý önceden
haber verdiði içindir ki þaþýrmýþlar ve
bunu açýkça dile getirmiþlerdi. Cevap
olarak sadece bu konuda fazla bilgileri
olmadýðý söylenmiþti. Hepsi o kadar...
Âyetler açýk. Ýnsanýn baþka bir canlýdan türemeyip, yeryüzü topraðýndaki
kimyasal element ve bileþiklerden
doðrudan Âlemlerin Rabbi tarafýndan
yaratýldýðý. Ancak bir heykel gibi deðil
bir üreme hücresi olarak. Zaten esas
büyük hüner insaný oluþturacak ilk
hücrenin yaratýlmasýnda deðil mi? Artýk
bundan sonrasý, secde ederek insanýn
hizmetine adanmýþ meleklerin iþi. O
hücreyi rahim görevi görecek bir ortamda geliþtirip, doðumunu saðlayýp eðitip
büyütmeleri artýk onlarýn görevi...
Âyetlerde, ileride eþi olacak Havva'nýn, Âdem'in vücudundan yaratýldýðý
söyleniyor. Tabii ki kaburga kemiðinden
deðil. Bu, Tevrat âyetlerinin aslýndan
çarpýtýlmasýndan oluþmuþ yanlýþ bir
görüþ. Âdem'in DNA'larýnda genetik
deðiþiklikler yapýlarak oluþturulmuþ bir
zigottan olmasý biyoloji kurallarýna çok
daha uygun. Artýk bundan sonrasý
Âdem'de olduðu gibi tamamen meleklerin marifeti.
Âdem'in
yaratýlmasý
Kur'an'da
müteþabih (sembolik) deðil muhkem
(Kati, net) âyetlerle ortaya konduðundan yorum yapmak o kadar zor deðil.
Baþka bir canlýdan oluþturulmadýðýmýz
konusunda en ufak bir tereddüt yok.
Burada gerek ökaryot hücrenin gerekse
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Âdem'in yaratýlmasýnda neden türden
türe geçiþ kuralýnýn, yani evrim prensibinin kullanýlmadýðýný sorabiliriz.
Cevabýmýz ancak bir analoji (benzetme)
ile fizik biliminden örnek göstererek
olabiliyor. Nasýl ki suda 0 derece ile +4
derece arasýnda genleþme kanunu tersine çevriliyor. Ve yine suda sývýdan
katýya geçiþte öz kütle kanunu tekrar
çiðnenerek artmasý gerektiði halde azalýyorsa; evrim kurallarýnýn kullanýlmayýp insanýn doðrudan topraktan yaratýlmasýnda da herhalde büyük hikmetler
olsa gerek. Çünkü biliyoruz ki, suda
fizik kanunlarý çiðnenmeseydi dünyada
yaþamýn devamý mümkün olmayacaktý.
Bugün biyoloji biliminde insanýn
doðrudan doðruya maymundan türediði
kabul edilmez. Evrim aðacýnýn belli bir
noktasýnda maymunlarýn da ondan
türediði ortak bir atadan, bir baþka daldan zincirleme evrimleþmekle meydana
geldiðimize inanýlýr. Yani insanlarýn da
evrim sonucu dünyaya adým attýðýna...
Kur'an'da ve diðer kutsal metinlerde
anlatýldýðý gibi topraktan oluþturulduðuna deðil. Gelecek sayýda çok geçmiþ yýllarda bu konuda rehber varlýða sorulan
bir soru ve cevabý sizlere aktaracaðým.
Sonra da bizlere insanýn atalarý diye
öðretilen insanýmsýlarý inceleyeceðiz.
Fosil biliminin bulgularýný mercek altýna alan konunun en yetkili bilim
adamlarýndan Louis Leakey'in ulaþtýðý
sonuçlar düþüncelerimizi çok berraklaþtýracak. Din ile bilim arasýndaki
havaya uçurulmuþ köprülerin yeniden
inþasý inanýyorum ki ancak böyle
saðlanabilir.
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REHBER VARLIK BÝLGÝLERÝNDE
ÝNSANIN VAREDÝLÝÞÝ
Ýncelediðimiz Kur'an âyetlerini daha
iyi kavramada desteðimiz olacak önemli rehber mesajlarý var. Bu nedenle
konunun daha iyi anlaþýlmasýna büyük
katký saðlayacak iki önemli mesajý
Bizim Celselerimizden aynen aktararak
konuyu tamamlamakta çok yarar
görmekteyim.
**..... Her þey için, her þeyi O'nun
emriyle harekete geçirenler sizin
varolmanýz müjdesine secde ettiler. Siz ve sizler için, insan kardeþleriniz için sevindiler. Ve sonra O,
olacaklarý peþinen onlara duyurdu;
hepsi derinden üzüldüler. Sizin için
yola çýktýlar; þaþmadan, sapýtmadan varasýnýz diye. Ve sizi yola
çýkardýlar þaþmadan, sapýtmadan
vardýrmanýz için.
**.....Ve siz iyi biliniz ki, þimdi
atanýz saydýðýnýz, hani Âdem diye
isimlendirilen, öyle diðerlerinde
anlatýlan gibi, hemen belli bir
zaman içinde, belli bir þekilde
topraktan oluvermiþ deðildir... Ve
deðildir asla onun belli bir kemiðinden kadýnýnýn meydana geldiði. Ve
siz, size getirilenlere kadar en son
kitaptakini doðru bulunuz bu konuda. Ve biliniz ki o, topraðýn özünden ve bir kan pýhtýsýndan meydana gelmiþtir. Yani önce tek
hücreli ve sonra bir Âdem olmuþtur mutlak; deðiþik zamanlardaki,
deðiþen devirlerde çoðalmasý için
insanlarýn...
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Benlik Bilinci
Güngör Özyiðit, Psikolog

Kendini bil!
Sokrat

Kendini bilen, Rabbini bilir.
Hz. Muhammed

“D

enemeler" kitabýnda kendini
anlatarak, baþkalarýnýn da
kendini anlamasýna yardýmcý
olan Montaigne "Her konudan çok,
kendimi incelerim. Benim metafiziðim
de budur, fiziðim de" der. Sokrat
"Kendini bil" öðüdüyle bilgeliði iki
kelimede özetler. Ýþte insanýn kendi
kiþiliðine iliþkin bilgisi ve kendini tanýma derecesi, onun benlik bilincini oluþturur.
Resim: “Benlik” Marcus Antonius Stolk

Þu sorular ve onlara verdiði karþýlýklar insanýn kendini bilmesine ve benliðini bulmasýna yardýmcý olur:
1. Ben neyim?
Bu soruya bazýlarý "Ben akýllýyým,
yakýþýklýyým, saðlýklýyým, becerikliyim"
gibi olumlu, bazýlarý ise "Ben aptalým,
çirkinim, hastalýklýyým, beceriksizim"
gibi olumsuz cevaplar verir.
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2. Ne yapabilirim?
Yeteneklerim nelerdir? Kimileri
konuþma ve yazma yeteneði olduðuna
inanýr. Kimileri müziðe, resme, spora,
matematiðe yatkýnlýðý olduðunu bilir
veya sanýr. Kimileri de özel bir
yeteneði olmadýðýný, bir hiç olduðunu
söyler.
3. Ne Yapmalýyým?
Hangi deðerlere göre yaþamýmý
yönetmeliyim? Herkesin geleceðe
yönelik bir tasarýsý vardýr. Bazýlarý
"baþkalarýna yararlý olmayý, hizmet
etmeyi" en büyük amaç olarak görür.
Bazýlarý yaþamýnda "para kazanmayý"
öne alýr. Kimileri "baþkalarýný kendinden önce düþünme, önce sen deme
erdemini davranýþlarýna esas alýrken,
kimileri "sadece kendini düþünme"
bencilliðine bel baðlar. Öylece herkes,
içinde yaþadýðý toplumdan edindiði
olumlu, ya da olumsuz deðer yargýlarýna göre yaþamýný yönlendirir.
4. Hayattan ne bekliyorum?
Ýdealim nedir?
Zengin bir iþadamý mý olmak istiyorum? Yoksa öðretmen olup insan
yetiþtirmek, beni daha mý çok çekiyor?
Ünlü bir yazar, tanýnmýþ bir sanatçý, ya
da sporcu olma hayalleri baþýmý
döndürüyor mu? Yoksa sadece aile
reisi, ev hanýmý, iyi bir anne ve baba
olmakla yetinebiliyor muyum?
Genellikle, gençler ünlü olmadan
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yaþanamaz sanýrlar. Sonra herkes gibi
herhangi bir iþte çalýþarak, evlenip
çoluk çocuða karýþarak yaþamaya, bunlarla yetinmeye alýþýrlar.
Ýlk iki soruya verilen cevaplar,
kiþinin hâlihazýrdaki gerçek benliðini,
son iki soruya verilen karþýlýklar ise
eriþilmek istenen emelleri belirten ideal
benliði gösterir. Böylece benlik bilinci,
kiþinin özellikleri, yetenekleri, deðer
yargýlarý ve idealleri ile ilgili düþünce
ve yargýlarý içine alýr.
Dengeli bir kiþilik ve ruh saðlýðý için,
insanýn benlik kavramý, özellikle ideal
benlik ile yani olmasý istenenle, gerçek
yaþantýlar arasýnda bir uyum ve tutarlýlýk olmasý gerekir.
Ýnsan ne denli benlik kavramýna
uygun yaþayabilirse, kendini o derece
rahat ve huzurlu hisseder. Ýdeal kiþiliðine aykýrý davranýþlarýn etkisinde
kaldýðýnda ise, insanýn huzuru kaçar ve
kaygý duyar. Ayrýca kiþinin kendi deðer
yargýlarýna ve ideallerine uygun yaþamasý, onun kendisine olan saygýsýný,
güvenini ve mutluluðunu artýrýr.
Yapýlan araþtýrmalar, kiþinin kendi ile
ilgili düþüncesinin, onun yaþamýný ve
baþarýlarýný büyük ölçüde etkilediðini
göstermiþtir. O nedenle çocuklarýn ilk
yýllardan baþlayarak sevilme, korunma,
benimsenme, övülme, beðenilme ve
yeteneðine uygun iþlerde baþarýlý olabilme gibi, temel ihtiyaçlarýnýn doyurulmasý gerekir.
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BENLÝÐÝN GELÝÞÝMÝ
Baþlangýçta çocuk, kendi benliðinin
farkýnda deðildir. Kendisi ile dýþ
dünyayý birbirinden ayýramaz. Sonra
yavaþ yavaþ algýlarýnýn farkýna varýr,
bedeninin sýnýrlarýný öðrenir, "benle"
"ben olmayaný" birbirinden ayýrýr. Fizik
benliðinin bilincine varýr. Giderek aile
üyeleriyle sosyal iliþkiler kurar. Öylece
önce ev, sonra mahalle, daha sonra
okul ve baþka çevrelerle iliþkiler
kurarak, gittikçe geniþleyen halkalar
halinde toplumsal benliðini oluþturur.
En sonunda insan, kendine iliþkin
düþünce, duygu, deðer yargýlarý ve ideallerin farkýna varýr ki, bu da az önce
sözünü ettiðimiz manevi veya ideal
benlik bilincidir.
ÝSMÝN ÖNEMÝ
Kiþinin ismi benliðin en önemli simgesidir. Çocuk 4 aylýktan sonra ismine
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özel bir tepki gösterir.
1 yaþýnda ismini kullanmasýný öðrenir, 20
aylýkken "ben" ve
"im" zamirlerini kullanmaya baþlar. Ýnsan
ilkin ismi ile kendinin
farkýna varýr. Yine
önce ismi ile tanýnýr
ve tanýþtýrýlýr. Ýsmin
benliðin geliþiminde
önemi büyüktür. Bu
yüzden çocuklara isim
verirken titiz davranmalý, hem anlam, hem söyleyiþ
bakýmýndan güzel adlar takmalýyýz.
Tersine bir örnek olarak Þaban ve
Kezban gibi, insaný baþkalarýnýn
nazarýnda alay konusu haline getiren
isimler, onun benlik bilincini olumsuz
yönde etkiler, Þaban diye çaðrýla
çaðrýla, insan bir gün Þabanlaþýverir.
Benliðin geliþmesinde kiþiler arasý
iliþkiler büyük ölçüde belirleyicidirler.
Ýnsanýn çevresi diðer insanlarla, baþka
benlerle kuþatýlmýþtýr. Küçükken ana,
baba ve kardeþlerin, daha sonra öðretmenlerin, arkadaþlarýn ve diðer insanlarýn telkinleri, insanýn benlik hamurunu þekillendirir. Bizim için önemli
kiþilerin, bizi beðenip beðenmemeleri,
övüp yermeleri, bizim kendimizi deðerlendirmemizde son derece etkilidir.
Sürekli aptallýk ve tembellikle suçlanan
çocuklar giderek bu nitelikleri benimserler. Buna karþýlýk çevresi tarafýndan
iyi, akýllý, becerikli olarak görülen ve
öyle anýlan çocuklar, gerçekten kendi-

14
lerini o gözle görmeye ve ona uygun
yaþamaya alýþýrlar.
Ýnsanýn benlik bilincine varmasýnda
çevrenin etkisini þöyle formüle edebiliriz: Baþkalarýnýn bizden beklentileri
ve bizi deðerlendiriþ biçimi, bizim
bunu algýlayýþ tarzýmýz, benlik
kavramýmýzýn içeriðini belirler. Bu da
davranýþlarýmýzý, çevredeki olaylarý,
baþkalarýný algýlayýþýmýzý ve baþarýmýzý
etkiler.
Öyleyse bizim benliðimizi tanýmakla,
baþkalarýný tanýmamýz ve baþkalarýnýn
bizi tanýmasý arasýnda karþýlýklý bir etkileþim ve iliþki var. Ve bu iliþki doðru
olduðu ölçüde olumlu geliþmelere yol
açar. Ne var ki kendimizi ve insanlarý
olduðu gibi görmemizi engelleyen faktörler vardýr.
Bunlardan birincisi psikolojik hazýrlýk durumu (mental set) dur. Buna göre
biz, bir insaný önceden edindiðimiz bilgilerin etkisi altýnda kalarak algýlarýz.
Umduðumuzu buluruz, görmek istediðimizi görürüz.
Baþkalarýný tanýmada görüþümüzü
çarpýtan ikinci etken ise, bizim insanlarý hayatta oynadýklarý role, bulunduklarý sosyal statüye ve mevkie ya da
baðlý olduklarý gruba göre algýlamamýzdýr.
Ýnsanlarý zenci-beyaz, zengin-fakir,
köylü-kentli, kadýn-erkek diye kategorilere ayýrarak davranýrýz. Her kategori
ile ilgili bilgilerimiz, psikolojik hazýrlýk
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durumumuz ve önyargýlarýmýz vardýr.
Ýþte bunlar, insaný gerçekte olduðu gibi
tanýmamýzý engeller ve doðruya set
çeker.
Ýnsaný ve dolayýsýyla kendimizi tanýmayý engelleyen bu iki olumsuz etkeni,
Rogers'in önerdiði yine iki olumlu
yolla aþabiliriz. Bunlardan birincisi
saygý ilkesi olup, karþýmýzdakini olabildiðince empatik bir anlayýþla, yani
tarafsýzlýðýný yitirmeden, olaylarý,
karþýmýzdakini içinde bulunduðu durumu ve onun görüþ açýsýný dikkate
alarak dinlemektir. Bu dinleme sýrasýnda karþýmýzdakini eleþtirmekten
yargýlamaktan kesinlikle kaçýnmalýyýz.
Zira insanlarýn en çok korktuðu ve
çekindiði þey, baþkalarý tarafýndan
hemen eleþtirilmektir. Bu tür dinlemede
insan, karþýsýndakini ne över, ne yerer,
ama olduðu gibi anlamaya çalýþýr.
Karþýsýndakini çarýðýný giyerek, onun
yolunda bir süre yürür.
Böylesine bir anlayýþ, insanlarýn birbirine hak vermesine, yakýnlaþmasýna
ve aralarýnda dostluða dayanan gerçek
bir sevginin yeþermesine yol açar.
Kiþiler arasý iliþkileri olumlu yönde
etkileyen ikinci kural, baðdaþým ilkesidir. Buna göre insan, içinden geçen
duygularýn farkýna varmalý ve olduðu
gibi görünmeye çalýþmalýdýr. Baþka
bir deyiþle, içi dýþý, özü sözü bir
olmalýdýr. Ýnsan bunu baþardýðý,
sözüyle davranýþýný baðdaþtýrdýðý
ölçüde güvenilir bir kiþi olur, kendini
doðru bir þekilde tanýr ve tanýtýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Felsefenin
Ýslâma Giriþi
Derleyen: Nihal Gürsoy

Günümüz dünyasýnda pek çok konu tüm bilgi ve iletiþim zenginliðine
raðmen ne yazýk ki keþif diyaloðundan ve gerçeði gerçekten aramaktan
uzakta tartýþýlýp durmaktadýr. Belli bir görüþ ve düþünceyi akýlcý bir yaklaþýmdan çok taraf olarak yaklaþan bunlarý yaparken artý puan kazanmak amacýyla topluluðu kendi düþünceleri doðrultusunda yönlendiren
yöneticiler ne yazýk ki hem kendilerine hem de diðerlerine sevgi ve saygý
duymaktan çok uzaktadýrlar. Oysa bir konunun yeterince açýk ve berrak
bir þekilde anlaþýlýp, temelinin saðlam bir zemine oturmasý için öncelikle
ciddi düþünsel tartýþmalara ve konuya hâkim uygun bir yönetici
eþliðinde yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca yöneticinin tüm katýlýmcýlarýn
konuya etken ve üretken biçimde katýlýmýný saðlamasý diyalogun
sonuçlarýnýn zenginliðini ve sürecin verimini doðrudan etkileyerek
çözümün ortaklaþa ve bilgece bir tutumla oluþmasýný saðlayacaktýr.

P

eygamber dönemi Ýslâm,
yerelden genele yönelen bir
eðilim taþýsa da Emeviler
dönemi bu eðilimi tersine çevirerek,
genelden yerele yönelse de; bir bütün
olarak Emeviler'in yýkýldýðý 750 yýlýna
kadar "erken Ýslâm dönemi" diyebileceðimiz bu dönem, pek çok açýdan
Sami uluslarýn, Sami uluslar içine de
Araplarýn kültür-ahlâk özelliklerini
yansýtmaktaydý.

Araplardan çok, baþka uluslarýn
elinde iktidar olan Abbasiler dönemi
(orta dönemi), bu döneme kadar gelme
biçimiyle daha ileriye gidemeyeceði
belli olan Ýslam'a yeni bir felsefi biçim
vermek üzere felsefi çalýþmalarýn
baþladýðý dönemdir. Oysa felsefe
8.Yüzyýla kadar Yunanlýlarýn elinde sistemleþerek geliþmiþ ve Arap toplumunun içine kadar uzanabilmiþti. Bu
nedenle Yunan felsefesi gözardý edile-
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rek yeni bir Ýslâm felsefesi yaratmak
imkânsýzdý. Anlaþýldýðý gibi bu durumda Abbasiler ve Abbasîler içindeki az
sayýdaki aydýnlarý Yunan felsefesini
inceleyerek ona tutunmaya götürdü.

Bunlar: Ebu Yusuf Yakup El-Kindi
(ölm. 862), Ebu Bekr Zekeriya Razi
(865-925), Ebu Nasýr El-Farabi (870950), Ebu Ali Ýbn-i Sina'dýr (9801037)

Ancak burada þu sorun ortaya çýkýyordu. Çeþitli ekollerden oluþan Yunan
felsefesinin hangi ekolü benimsenecekti? Temel olarak birbirine zýt iki ekol
vardý. Bunlardan biri Hristiyanlýðýn
elinde biçimlenmiþ Aristotales ve
Platon'a mahsus idealist felsefe; diðeri
ise Demokritos ve Epikuros'un atomcu
(maddeci) felsefesi idi. Elbette, Ýslâm
dinine mensup olan Abbasiler, kökeni
yine dini bir anlayýþa dayanan
Aristotales ve Platon'un idealist felsefesini seçtiler.

Bu kuþak için genel bir deðerlendirme yapýlýrsa, taþýdýklarý az veya
çok farklýlýklara raðmen hepsinin çok
önemli üstadlar olduðunu söylemek
gerekir. Ancak, bu olumlu geliþme, çok
geçmeden kendi zýddýný da getirecekti.
Bu karþýt görüþ, akla karþý imaný koyan
ve Ýslam'a, sünnete, iman etmeyi temel
alan "kelâmcý mezhep"tir. Eþarilik de
denilen bu mezhep 9. Yüzyýlýn sonuyla
10. Yüzyýlýn baþlarýnda, Ebul Hasan
Ali bin Ýsmail Eþari tarafýndan kuruldu.
Eþari öldükten sonra bu düþüncenin
imamlýðýný (liderliðini) Bakýllani, Ýbni
Fürek, Gazzali sürdürdü. Bizans etkisindeki Arap topraklarý olarak Suriye'de Helenistik felsefenin Arapçaya çevrilmeye baþlanmasýndan sonra, Yunan
felsefesini Müslümanlýkla uzlaþtýrma
fikirleri de geliþmeye baþladý. Bu aþamada, Ýslâm felsefecileri arasýnda da
farklý ekoller ve farklý felsefe çizgileri
ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Ayrýntýlara
girmeden genel özellikleriyle belirtmek
gerekirse felsefeye hür ve baðýmsýz bir
anlayýþla yaklaþan filozoflarla, din
çerçevesinden bakan filozoflar arasýnda
felsefe sýkýþýp kalmýþtý.

Bu dönemde felsefi çeviriler önem
kazandý. Abbasi halifesi Me'mun
Bizans Ýmparatoru 3. Michael ile yaptýðý savaþ sonrasýnda barýþ yaptýðýnda,
barýþ antlaþmasýna kendi özel isteðiyle,
imparatorluðun bütün kütüphanelerindeki en ünlü eserlerin birer nüshasýnýn
Baðdat'ýn en büyük kütüphanesine de
getirilmesi yükümlülüðünü de taþýyan
bir madde koydurtmuþtu. Daha sonra
çeviri için Yunan geleneðinin Doðulu
temsilcileri olan Suriyeli bilginlere
bu iþ verildi. Onlar da Aristotales'in
eserlerinin büyük bir bölümünü
Süryanice'ye ve Arapça 'ya çevirdiler.
Bu çevirilerden sonra, Ýslâm içinde
felsefe çalýþmalarý geliþmeye baþladý,
giderek yeni ve farklý ekoller ortaya
çýktý. Bazý filozoflar ön plana çýktýlar.

"Hür felsefeye göre, hakikat
meçhuldür. Filozoflarýn vazifesi, bu
meçhul hakikati, geleneklere ve dine
baðlý olmaksýzýn arayýp bulmaktýr.
Bulacaðý hakikat geleneklere ve dine
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matiðin ilk kitabý sayýlmýþtýr. Razi'nin
eserlerinin hemen hepsi Latince 'ye
çevrilmiþtir: Týp alanýnda yazdýðý "elHavi" adlý ansiklopedi 17. Yüzyýla
kadar en önemli baþvuru kaynaðý
olmuþtur.

Zekeriya el Razi

de aykýrý olabilir. Çünkü onlara göre
hakikat her þeyden daha önemlidir, faydalý ve kýymetlidir."
Oysa, hakimlere (bilgin kiþiler, alimler) göre, bütün hakikatler bellidir.
Çünkü gelenekler nakil ile sabit olmuþ
hakikatlerdir. Hâkimin vazifesi, esasen
bilinen bu hakikatleri akli delillerle
ispat ve teyit eylemektedir. Din, esasen
en kýymetli olandýr. Hâkimler, filozof
olarak anýlmak istemezlerdi. Zira filozoflara dinsiz gözüyle bakarlardý.
Ýslâm filozoflarý içinde Razi, yaþadýðý
dönemde (865-925) tabiatçý-deist felsefenin en önemli temsilcisi olmuþtur.
Ahlâklý ve mutlu bir hayatý bireysel ve
toplumsal olarak gerçekleþtirmenin akýl
gücü ve adalet duygusuyla mümkün
olabileceðini savunarak bunun için
dine ve peygambere ihtiyaç olmadýðý
ileri sürmüþtür. Bu nedenle þiddetli
eleþtirilere maruz kalmýþ ve bir gelenek
kuramamýþtýr. Razi, Tanrý, boþluk, uzay,
ruh ve madde gibi konularý ve bunlar
arasýndaki iliþkileri ele almýþ
"Hekimlik Kitabý" adlý eseri, psikoso-

Kýndî, felsefeden týbba, matematikten astronomiye, ilâhiyattan siyasete,
psikolojiden, diyalektiðe kadar hattâ
astroloji ve kehânet, optik ve kimya
gibi 20 ayrý dalda sayýlarý 277'yi
bulan eserler vermiþtir. Akla büyük
önem veren Meþþailik felsefe akýmýný
baþlatan kiþi olup, bu akýmýn ilk filozofu olarak bilinir. Eserlerinin çoðu Latince ve Ýbraniceye çevrilmiþtir. Onun
felsefi görüþlerine baktýðýmýzda Meþþailik ön plandadýr. Meþa kelimesi Arapça yürümek kelimesinden gelir. Yürüyerek ders anlattýklarý felsefe türettikleri için bu adý almýþlardýr. Temeli
Aristo felsefesine dayanmakla birlikte,
Platon'un öðretilerini de içine alarak
her iki felsefeyi uzlaþtýrýr, bir sentez
oluþturur. Kýndî, ilk felsefe üzerine
risalesinde, en þerefli mesleðin felsefe
olduðunu kaydederek felsefeyi þöyle
tanýmlar: "Felsefe insanýn gücü oranýnda eþyayý gerçekleri ile bilmesidir.
Filozofun bilgide amacý gerçeði bulmak, fiilde amacý gerçeði yapmaktýr."
Kýndî'ye göre sebebin bilinmesi, neticenin bilinmesinden daha önemlidir.
Bir varlýðýn varoluþ sebebini bilmek, o
varlýðý tam olarak bilmek demektir. Bu
nedenle Kýndî'ye göre en büyük ve en
olgun filozof, varlýklarýn ilk sebebi
olan Allah hakkýnda yani sebep hakkýnda bilgiye sahip olan filozoftur.
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egemen olmuþ, Ýslâm felsefesinin iki
büyük okulu Meþþaiye ve Ýþrakiyye
(aydýnlatmak), Aristo'da olduðu gibi
gerçeðe us yoluyla deðil, sezgi yoluyla
varýlacaðýný ileri sürer ve bu nedenle
içe dönmeyi vurgular.

Yakub el Kýndi

Kýndî, felsefe öðrenmek isteyen
kiþilere altý maddelik bir liste sunar.
Bunlar sýrasýyla þöyledir:
1. Üstün zekâ
2. Kesintiye uðramayan bir arzu
3. Sabýr
4. Yetenekli bir takdimcilik
5. Uzun bir zaman
6. Matematik bilmek
Bu 6 þart olmadan felsefe yapýlamaz
ve öðrenilemez. Ama en önemlisi
matematik bilmektir. Felsefenin
amacýnýn Tanrý'ya eriþmek olduðunu
ileri süren El-Kýndî'ye göre felsefi bilginin ilk basamaðý akýl yürütmektir.
Kendisinden sonra gelen Razi ise
Meþþailik ile kýyasýya çatýþmýþ ve bir
ekol oluþturamamýþtýr.
Kýndî'den sonra Ýslâm felsefesinde,
týpký Hristiyanlýkta olduðu gibi eski
Yunan, Aristotales ve Platon etkileri

Ýslamsâl Aristoculuk , Meþþaiyye
okulunda özellikle Farabi ve Ýbni Sina
ile geliþmiþtir. Farabi (870-950)
düþünce sistemi olarak Aristo mantýðýna dayanan akýlcý bir metafiziði benimsedi. Aristo'yu temel alarak onu Yeni
Platon'culuk ile birleþtirmeye ve bunu
da Ýslâm inancý ile uzlaþtýrmaya
çalýþmýþtýr. Bu uzlaþtýrmayý iki aþamada yapar. Önce Yunan kaynaklarýný
birbiriyle uzlaþtýrmaya çalýþýr. Ardýndan da Aristo ve Platon'u uzlaþtýrmaya
çalýþýr. Ancak sorunu çözmek sadece
bunlara baðlý deðildir. Sonrasýnda
bilimle þeriatý da uzlaþtýrmak gerekmektedir. Farabi'nin birçok eleþtiriye
uðramasýnýn nedeni uzlaþtýrmaya
çalýþtýðý fikirlerin birbirinden çok uzak
olmasýdýr.
Din ile özgür felsefenin ve kimi
yerde de gizemsel bilginin (marifet)
buluþturulmasý hemen bütün Ýslâm
düþünürlerinin baþlýca uðraþýsý olmuþtur. Farabi'nin öðretisi uzlaþtýrýcý bir
mistisizmdir. Evrenin manevi bir ilkesi
olduðunu varsayar ve bütün maddi
olaylarý ve manevi ruhi ilkelere baðlar.
Farabi toplumcu yanýyla ise erdemi
kent yaþamýnda görmektedir. Çünkü
kent yaþamý kolektif bir yaþam
biçimidir ve yardýmlaþmayý gerektirir.
Yardýmlaþma ise erdemdir ve mutlu-
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luðu getirir. Bütün uluslar, mutluluðu
yakalamak için birbirine yardým ederlerse, yeryüzü erdemli bir yeryüzü olur.
Bu görüþleriyle Farabi, uluslarý da
aþarak bir dünya devleti tasarýmýna varmýþ, evrensel bir kiþiliðe ve hümanist
bir düþünce yapýsýna yükselmiþtir.
Farabi, Platon'un "Devlet"ini yeni
koþullarda yeniden yorumlarken
erdemli yeryüzünün bu ideal devletine
uygun düþen ideal devlet adamýnýn
karakteristik portresini de çizerek kendisinden yaklaþýk 600 yýl sonra "Hükümdara Öðütler" veren Machiavelli'ye
de öncülük etmiþtir. "Mükemmel Toplumlar ve Mükemmel Yönetici" baþlýðý
altýnda Farabi þunlarý söylemektedir:
* Tabiatý gereði, doðruluðu ve doðru
insanlarý seven, yalandan ve yalancýlardan nefret eden,
* Tabiatý gereði, yemek içmek ve cinsel arzularýnýn peþinden koþmayan,
kumardan kaçýnan ve bu tür basit zevklerden nefret eden biri olmalýdýr.
* Yüksek ruhlu olmalý, þerefi ululuðu
sevmeli, ruhi tabiat olarak aþaðýlýk þeylerin üstünde olmalý, deðerler içinde en
yüce olanlara doðru yükselmelidir.
* Gümüþ, altýn ve benzeri cinsten
dünyevi amaçlar, onun nazarýnda
deðersiz þeyler olmalýdýr.
* Tabiatý gereði adil olmalý ve
adaletli kiþileri sevmeli, baský ve
zulümle hareke edenlerden nefret
etmeli, kendisi ve baþkalarýyla ilgili
olarak insaf sahibi olmalý, insanlarý
böyle olmaya yöneltmeli, baskýya
maruz kalan insanlara acýmalý, güzel,
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asil ve doðru gördüðü her þeyi desteklemeli, adil olmaya, adaleti uygulamaya davet edildiðinde ise, onu yapmada, gerçekleþtirmede isteksiz, inatçý
olmamalý, tersine haksýzlýk veya
kötülük yapmasý istendiðinde, bunu
yapmamaya dirençli, kararlý ve istekli
olmalýdýr.
Farabi'nin eserlerinin bir kýsmý 11. Ve
12. Yüzyýlda Latinceye çevrildi.
Farabi'nin eserleri Aristo düþüncesinin
yeniden anlaþýlmasýnda çok önemli
olmuþ, mantýk, psikoloji ve siyaset
konularýnda önemli bir otorite olarak
görülmüþtür.
Filozof, hekim ve çok yönlü bir
Müslüman olan Ýbni Sina (980-1037)
da felsefe ve týp alanlarýnda oldukça
ünlenmiþ bir Ýslâm filozofudur.
Batýlýlarca, Ortaçað Modern biliminin
kurucusu ve hekimlerin önderi olarak
tanýnýr. "Büyük Üstad" ismi ile anýlan
Ýbni Sina týp ve felsefe alanýnda 250
kitap yazmýþtýr. Farabi ve Aristotales
felsefesini ve metafiziðini çok iyi
araþtýrmýþtýr. Kendi zamanýnda ve daha
öncesinde yaþamýþ olan tüm Yunanlý
filozoflarýn ve Anadolu doðacýlarýnýn
bütün yapýtlarýný derinden incelemiþtir.
Ýbni Sina'ya göre metafiziðin temel
konusu, "vücud-u mutlak" olan Allah
ile yüce varlýklardýr. Allah'ý "Vacip-ul
Vücud" yani varlýðý zorunlu olan
olarak belirtir ve bu taným ona aittir.
Ruhu manevi bir cevher olarak ilk
tanýmlayan da odur. Ýbni Sina'nýn
insanýn Tanrýsal âlemle iliþki kura-
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bilmesi için öngördüðü yol, bir çeþit
manevi sezgidir. Allah, bütün varlýktýr,
sýrf iyiliktir. Gerçek varoluþ yalnýz
Allah'a mahsustur. Evrenin varoluþu
geçicidir. Tabiat ilimleri ise metafiziðin
baþýdýr. Bütün cisimlerin ibaret olduðu
madde ve þekil, ona göre hem mantýk,
em fizik, hem metafiziði ilgilendirir.
Psikolojiyi ise bir yandan fiziðe, bir
yandan da metafiziðe baðlar ve ikiye
ayýrýr. Deneysel Psikoloji - Rasyonel ya
da içe bakýþ psikolojisi. Mutluluk ise
ruhun temizlendiði ve Foal akla (bütün
âlemin aklý ve ruhu) yöneldiði
eylemdir. Din konusunda Farabi'yi
tamamlar. Ýnancýn aklý tamamladýðýný
ve peygamberlerin filozoflardan üstün
olduðunu söyler. Ortaçað Avrupa'sýna
yaklaþýk bir asýr kadar görüþleriyle
öncülük eden Ýbni Sina'nýn tüm görüþ
ve düþüncelerine burada yer verebilmek imkânsýzdýr. "Þifa ve Kanun"
adlý eseri, felsefenin temel yapýtý
sayýlarak ders kitabý olarak çeþitli
üniversitelerde okutulmuþtur.
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Farabi'den yararlanýr ve birleþtirici bir
akýl düþüncesi ortaya koyar. Felsefe,
insana özgü bir kavramdýr, geliþmesi ve
aþamalarý da insanlýðýn geliþme aþamalarýna baðlý olarak diyalektik bir paralellik gösterir. Çevirilerin baþlangýcýný,
Ýslâm felsefesinin de baþlangýcý olarak
kabul edersek, 7. Yüzyýldan 12.
Yüzyýlýn bitimine kadar geliþen Ýslâm
felsefesi, önceki kültür ve düþünce
miraslarýna kendi orijinal deðerlerini ve
özelliklerini de katarak daha sonraki
düþünce sistemlerine etki etmiþtir.
Çevirilerle baþlayan Ýslâm felsefesini,
Ýslâm düþüncesi için bir eksiklik olarak
görmemek gerekir. Çünkü hiçbir kültür
ve medeniyet etkilenme ve etkileme
özelliðinden uzak deðildir.

Ýnsanlarýn ruhlarýnýn müzikle tedavi
edilebileceðini öne sürmüþ ve bu yöntemi geliþtirmiþtir. Hemen her ilim
dalýnda önemli eserler eren ve özellikle
filozof olarak ün kazanmýþ olan Ýbni
Sina Ýslâm felsefesinin iki büyük okulu
Meþþaiyye ve Ýþrakiyye okullarýna
mensuptur. Meþþailik (PlatonAristotales uzlaþtýrmasý), Ýþrailik ise
(Platon-Tasavvuf) uzlaþtýrmasýdýr.

Ýslâm düþünce hayatý da bu kanuna
tabi olarak kendinden önceki Doðu ve
Batý düþüncelerinden yararlanmýþ,
onlarý yorumlamýþ, kendi özgün özelliklerini de katarak kültür, düþünce ve
medeniyet tarihi içindeki yerini
almýþtýr. Felsefenin ikinci döneminde
Batý'daki felsefe geleneðinin oluþumu
öncelikle Ýslâm felsefesinden yapýlan
çevirilerle baþlamýþtýr. Daha önceki
Yunanlý filozoflarla birlikte Ýslâm filozoflarýnýn özgün felsefeleri de bu aþamada yol gösterici olmuþ, Latince ve
Ýbranice olarak çevrilen Ýslami eserlerin etkisi 10. Yüzyýldan baþlayarak,
Yakýnçað felsefesine dek sürecek etkiler yaratmýþtýr.

Deneycilikle akýlcýlýðý birleþtiren Ýbni
Sina bu baðdaþtýrmasýnda doðabilimsel
Ýslâm felsefesinin kurucusunu Razi ve

Kaynakça:
Orhan Hançerlioðlu - Düþünce Tarihi
Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý
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Zamanýn Ötesindeki Deha:

Nikola Tesla
Derleyen: Þule Kayserilioðlu

Evlerimizdeki ve sanayideki makineleri çalýþtýran, televizyon dalgalarýný yayan,
uzay araçlarýný yönlendiren tek kelimeyle dünyayý aydýnlatan elektrik sistemleri
ve elektrik olmasaydý hayat neye benzerdi? Bugün böyle bir þeyi düþünmek ve
hayal etmek dahi çok güç. Bugünkü uygarlýðýmýzýn temellerinin büyük
bölümünü atmýþ olan NikolaTesla'yý (1856 - 1943) ne kadar tanýyoruz?
Kendisine daha sonra vatan olarak seçtiði Amerika'da bile hatýrlanmýyor. Bu
yazý, hem ona olan gönül borcumuzu bir parça ödemek hem de medeniyet tarihindeki yerini ve önemini bir kez daha vurgulamak amacýyla kaleme alýnmýþtýr.
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Doðrularýn isteyerek, doðruca düþündüklerinde bulduklarý her yenide, vahiy vardýr.
Bizim Celselerimiz
Bugün kullanmakta olduðunuz elektrik ile ilgili fikrin tamamý
bu adamýn (Tesla'nýn) kuantum zihninden çýkmýþtýr.
Kryon - Gaia'nýn Zaman Kapsülleri

N

"Bu ýþýk patlamalarýný hâlâ zaman
zaman yaþýyorum. Yeni bir fikrin zihnimde parýldayývermesi gibi durumlarda ortaya çýkýyor. Ama artýk eskisi
kadar heyecan verici deðil bu, eskiye
nazaran daha etkisiz. Gözlerimi kapattýðýmda, ilk önce mutlaka çok koyu
ve tek tonlu bir mavi fon görüyorum.
Týpký açýk ama yýldýzsýz bir gecede
olduðu gibi. Birkaç saniye içinde bu
alan parýltýlar saçan ve bana doðru
ilerleyen yeþil ýþýltýlarla doluyor.
Neden sonra sað tarafýmda birbirine
paralel ve yakýn ýþýnlarýn oluþturduðu
iki ayrý sistem görüyorum. Bu iki sistem birbirleri ile dik açý oluþturacak
þekilde duruyorlar; sarý, yeþil ve altýn
renklerinin hâkim olmasýna karþýn,
her türlü rengi içeriyorlar. Sonra bu
çizgiler daha da parlaklaþmaya
baþlýyor ve her yere parýltýlar saçan
belirgin noktalara serpiliyor. Bu resim
Kendi ifadesiyle, "zihninde çakan yavaþ yavaþ görüntü alanýmdan çýkýþimþekler" çoðu zaman rehberi olmuþ- yor ve sola doðru kayarak yok olup
tur. Bunlardan ýþýk patlamalarý olarak gidiyor, yerini pek de hoþ olmayan ölü
bahseder ve þöyle der:
bir griliðe býrakýyor. Burayý çabucak
ikola Tesla 10 Temmuz
1856’da þimdiki Sýrbistan'ýn
Smiljana köyünde doðmuþ Sýrp
bir ailenin beþ çocuðundan biriydi.
Babasý Ortodoks bir papaz olan
Tesla’nýn annesi, hiçbir zaman okuyup
yazamamasýna raðmen, halk arasýnda
pratik ev aletleri mucidi olarak bilinirdi.
Ona göre Tesla, yaratýcý dâhi olmaya
adaydý. Papaz olmasý için babasýnýn zorlamasýna karþý çýkarak, genç Tesla,
mühendislik mesleðinde ýsrar etti.
Annesi de onu destekledi, fizik ve
matematikte
bilgisini
arttýrýrken
Avusturya Graz'daki Politeknik okuluna
girdi ve Prag Üniversitesi'nde eðitimine
devam etti. Yabancý teknik eserleri
okuyabilmek için, orada, yabancý dil
kursuna devam etti. Anadili olan Sýrpça
ve ailece bildikleri Almancaya ek olarak
Ýngilizce, Fransýzca ve Ýtalyancayý da
öðrendi.
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kabaran ve kendilerine canlý formlar
vermeye çalýþýyormuþ gibi duran
bulutlar doldurmaya baþlýyor. Ýþin
ilginç yaný þu ki, ikinci safhaya geçilinceye deðin bu griliði belirgin bir
þekle benzetemiyorum. Her seferinde,
uyuyakalmadan az önce, gözlerimde
kimi þeylerin yahut insanlarýn görüntüleri canlanýyor. Onlarý gördüðüm
anda anlýyorum ki þuurumu yitirmek
üzereyim. Eðer ortaya çýkmýyorlarsa
yahut bunu reddediyorlarsa, biliyorum ki bu uykusuz bir gece geçireceðim anlamýna geliyor..."
Tesla çocukluðunda geçirdiði sara'ya
benzer bir nöbet sonucu beynine ne
olduysa cisimleri sanki dört boyutlu
olarak görmeye baþladý. Yapmayý tasarladýðý bir þeyi ne kadar karmaþýk olursa
olsun en son vida somununa kadar
gözünün önünde canlandýrabiliyordu.
Þöyle der:
"Çocukluðumda, ilginç bir felaket
yüzünden acý çekiyordum; sýklýkla
kuvvetli flaþlarla bezeli imajlar, gerçek
nesnelerin yerini alýyor, düþüncelerimi
ve hareketlerimi engelliyordu. Bu resimler daha önce gördüðüm ama hiç
hayalini kurmadýðým nesneler ve sahnelerdi. Bana bir söz söylendiðinde,
nesnenin iþaret ettiði resim aniden hayalimde canlanýrdý ve bazen gördüðümün
gerçek olup olmadýðýnýn farkýna varamazdým. Bu bende büyük bir kaygýya ve
rahatsýzlýða sebeb olurdu". Bu görünümler hastalýklý bir kimsenin gördüðü
halüsinasyonlarla karýþtýrýlmamalýydý.
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Bunlar (görünen imajlar) kendi formüle
ettiði teoriye göre; önemli bir uyarýnýn
(heyecanýn) sebep olduðu, beynin
refleksif bir davranýþla retina üzerine
gönderdiði imajlardý. Tesla, "Eðer bu
teorim doðruysa, herhangi birinin aklýnda tasarladýðý bir nesnenin görüntüsü bir
ekrana yansýtýlabilir ve böylelikle
görünür hâle getirilebilir" der. Ýnsan
iliþkilerinde bir devrim olacaðýný
düþündüðü bu teori üzerine o zamanlarda epey bir çaba sarfetmiþtir. Kendi
aklýnda tasarladýðý bir görüntüyü, baþka
odada oturan bir kimsenin de zihninde
oluþturabilmek için uðraþmýþtýr."
AMERÝKA'YA GÖÇ
Prag'daki tahsilini 1880’de bitirdikten
sonra, Budapeþte'de telgraf merkezinde
iþ buldu. Burada da alternatif akým (AC)
motor fikri hiç aklýndan çýkmaz olmuþtu. Sonra Pariste bir telefon þirketinde
çalýþmaya baþladý. Burada doðru akým
motorlarý ve dinamolar konusunda geniþ
ve önemli tecrübeler edindi. Oradayken
çalýþtýðý döner makineleri korumak için
regüle edici kontrol cihazlarý icat etti.
1884 yýlýnda çalýþtýðý kurumda,
Edisonun Avrupa’daki iþ ortaklarýndan
biri olan Charles Batchelor'un teþvikiyle
Thomas
Edison’la
tanýþmaya
Amerikaya gitti. 6 Haziran 1884 de
New York'a vardýðýnda cebinde 4 cent
ve bir de içinde "Sevgili Edison, iki
büyük deha tanýyorum. Bunlardan biri
sensin diðeri de bu genç adam" yazan
referans mektubu vardý.
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O yýllarda Edison ampulün patentini
almýþ, elektriðin verimli bir þekilde daðýtýlmasý konusunda uðraþýyordu. Tesla,
dünyada kendisine yardým edebilecek
tek kiþinin Edison olduðunu düþünüyordu. New York þehrinin 1870'lerin
sonundan beri elektriði mevcuttu. 1882
yýlýndan beri Edisonun kurduðu bir
doðru akým (DC) santrali vardý. Fakat
bu sistem mükemmelden çok uzaktý.
Çoðu insan ondan korkuyor, yangýnlar
çýkýyor, sokaklarda ayaklarýndan elektrik þoku alan atlar kaçýþýyordu. Edison,
mucitliðini yaptýðý ampul ile dünyada
çýðýr açmýþtý ve Tesla da ona alternatif
akýmla çalýþan motorunu göstermek için
sabýrsýzlanýyordu. Edison tüm iþini
Doðru Akým üzerine kurmuþtu.
Alternatif akým ile ilgili söylenecek en
ufak söz, onu sinirlendirmeye yetiyordu. Doðru Akým'da sorun, voltajý
deðiþtiremiyor olmanýzdýr. Ne üretirseniz, onu alýyorsunuz ve eðer bir uçta gücü, çok yüksek bir gerilim ile üretirseniz
diðer uçtaki lambalarý patlatýrsýnýz.
Þayet gücü, lambalar için gereken
seviyede üretirseniz ve bunu uzun
mesafeler üzerinden aktarmak isterseniz
kolunuz kadar kalýn, bakýr tellere ihtiyacýnýz olacaktýr. Edison'cular da:
"Madem öyle, her birkaç kilometrede
bir, bir elektrik santralimiz olsun" diyordu. DC, ýþýklandýrma ve motorlara güç
saðlama açýsýndan yeterliydi. Ancak
uzun mesafelerde, verimli bir þekilde
iletilemiyordu. Gerilimi yükselterek ve
alçaltarak AC, bu mesafe sorununu
çözebilirdi. Edison, DC jeneratörlerinin
performansýný artýrmasý için onu iþe
almýþtý. Ýþinde baþarýlý olursa ona
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50.000 dolar vereceðini söylüyordu.
Teklif o kadar iyiydi ki gerçek gibi
duruyordu. DC dinamolarýn ve motorlarýn tasarýmýný üstlediði
Edison Machine Works'te iþe baþladý.
Görevini tamamladýðýnda, ödemesini
almak için Edison'un yanýna gitti ve
Edison gülerek, piþkin piþkin ona þu
tuhaf sözleri söyledi: "Biz Amerikalýlarýn mizah anlayýþýný pek bilmiyorsunuz sanýrým, Bay Tesla".
Þapkasýný alýp ve orayý terk etti. Aðýr
þartlar altýnda çalýþtýðý ve acýlar
içerisinde geçirdiði bir yýl boyunca,
Edison'un yer altý kablolarý için kazýlar
yaptý. Fakat o, AC motorunu
geliþtirmekte hâlâ kararlýydý. Bir grup
yatýrýmcýnýn yardýmlarý ile Liberty
Sokaðý'nda, Edison'un bürosundan yalnýzca birkaç blok ötede bir laboratuvar
açtý. Burada, 7 yýl önce hayalini kurduðu motorun ilk örneðini oluþturmaya
baþladý. AC güç üretim ve iletim sisteminin tüm bileþenlerini geliþtirdi. 1888
yýlý sonuna kadar 18 patent aldý. Mayýs
1888'de tamamladýðý motoru artýk
Dünya'ya tanýtmaya hazýrdý.
Bu sýrada Tesla New York'ta Amerika
Elektrik Mühendisleri Enstitüsünden
(IEEE) bir seminer düzenleme daveti
aldý. Çok gösteriþli bir konferans verip
tek fazlý ve çok fazlý Alternatif Akým
sistemlerinin gösterisini yaptý. Dünya
mühendisleri muazzam geliþmenin kapýsýnýn açýldýðýný ve enerji iletimindeki
sýnýrlamalarýn giderilmiþ olduðunu gördüler. Fakat bunu kim uygulayacaktý?
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Ýþte tam o sýrada George Westinghouse,
Tesla'nýn laboratuvarýna gitti ve onunla
tanýþtý. Her ikisi de baþarýlý birer
mühendis ve elektrik hayranýydý. Tesla
32, Westinhouse 42 yaþýndaydý. Onun
bütün açýklamalarýný dinledi, gösterisini
izledi ve hemen karar verdi.
Westinghouse:
"Alternatif Akým patentlerin için
1.000.000 $ nakit ve ayrýca satýþ payý
vereceðim" diyerek teklifini yaptý. Tesla
"Satýþ payýný beygir gücü baþýna 2,5 $
yap, anlaþtýk" diye cevap verdi ve el
sýkýþtýlar. Westinghouse'un þirketinde
2000 $ karþýlýðýnda tek fazlý sistemini
güncellemek için çalýþmaya baþladý.
1891 yýlýnda Amerikan vatandaþlýðýna
kabul edildi. Edison, Tesla'nýn
Westinghouse'la AC konusunda anlaþma yaptýðýný duyunca öfkeden mosmor
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kesilmiþti. Ve kýsa sürede Edison'un
adamlarý AC akýmýn sözde tehlikelerini
çevreye
anlatmaya
koyulacaktý.
Niagarayý kullanarak güç elde etmek
onun çocukluk rüyasýydý. 1890'da
Niagara'dan elektrik üretmeye ve
Tesla'nýn sistemini kullanmaya ve
büyük türbünlerle Alternatif Akým üretmeye karar verdiler. Üretilen ilk enerji
40 km uzaktaki Buffalo þehrine ulaþtý.
Daha sonra þelaledeki jeneratör sayýsý
arttýrýldý ve New York'u aydýnlatmayý
baþardý. Edison Tesla'yý engellemek için
ölümüne savaþtý. Aleyhte kanunlar
çýkarmaya çalýþtý. Fakat mahkemenin
1900 yýlýnda verdiði karar Teslaya
açýlan tüm davalarý düþürdü. Edison
ancak yirmi yýl sonra bu yaptýðýnýn
büyük bir hata olduðunu kabul edecek
"Büyük bir servet edinmek umurumda
deðil, birisini alt etmek benim için daha
önemli" diyecekti.
UZAKTAN RADYO KONTROLÜ
Sonradan telsiz denilen radyo alanýnda Tesla'nýn öncülüðü mors koduyla
yapýlan haberleþmeden daha ileri gitti.
1898 de New York Madison Parkýnda
telsizle uzaktan kontrole ait parlak bir
gösteri düzenledi. Alanýn ortasýna içi su
dolu büyük bir tank koydu. Bu suda
yüzmesi için 1 metre uzunluðunda
anteni olan bir saç gövdeli bir tekne
koydu. Teknede bir radyo alýcýsý ve
batarya ile çalýþan bir elektrik motoru
vardý. Tesla izleyicilerin isteklerine göre
tekneyi uzaktan saða sola, ileri geri
hareket ettirerek, ýþýklarýný yakýp
söndürerek çeþitli manevralar yaptýrdý.
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Bu unutulmaz gösteri ertesi gün
gazetelerin ön sayfalarýnda yer almýþtý.
YÜKSEK FREKANS
Tesla'nýn yüksek frekans ve ve yüksek
gerilim alanýndaki keþifleri modern
elektroniðin yolunu açtý. Yüksek
frekans transformatörüyle (Tesla bobinleri) çýplak elinde tuttuðu gazlý tüpü
yakacak þekilde vücudundan, zarar vermeden yüksek gerilimli akým geçiriyordu. Aslýnda Tesla neon tüpünün ve floresan tüpünün aydýnlatmasýný gösteriyordu. Yüksek frekans cihazlarýný kullanýrken bir elini daima cebinde tutuyordu. Bütün laboratuvar asistanlarýna da
bu ön tedbiri almalarýnda ýsrar ederdi.
Bazen frekans aralýðýnýn alt ve üst
kýsýmlarýnda yaptýðý denemelerde
etrafýnda hakiki bir depreme neden
oldu. Binanýn doðal frekansýna yaklaþan
Tesla'nýn mekanik osilatörü laboratuvarýn bulunduðu binayý sarstý. Bir blok
ötedeki polis karakolunda eþyalar dans
etmeye baþladý. Böylece Tesla rezonans,
vibrasyon ve doðal periyota ait matematiksel teorilerini ispatladý. 1890
yýlýnda elektriði kablo kullanmadan
ileterek ampulleri yakmayý baþardý.
Yakýn dostlarýndan olan Mark Twain
onun laboratuvarýnýn müdavimlerindendi. Burada yakýn bir kaç arkadaþýna
buluþlarýný gösteriler olarak sergiler ve
kendi üstündeki denemelerle gösterirdi.
Ýngiliz gazeteci Mc Govern bu gösterilerden birini þöyle anlatýyor:
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"Her taraf yýðýn yýðýn, acayip
görünüþlü makinelerle doluydu. Uzun
boylu, zarif adam size doðru yaklaþýyor
sadece parmaklarýnýn ucunu þýklatýyor
ve avucunun içinde alevlerle yanan bir
ateþ topu beliriyor. Gözleriniz büyümüþ
þaþkýnlýk içinde bu alev topunu seyrederken birden adamýn avuçlarýnýn yanmadýðýný fark ediyorsunuz. Bu alev topunu elbisesinin üzerine aktarýyor,
saçlarýna deðdiriyor, hattâ sizin
kucaðýnýza býrakýyor bir an. Sonra da
tahta bir kutu içine yerleþtiriyor. Alevler
saçan bir top ama deðdiði hiçbir þeyi
yakmýyor."
"Ateþ topundan sonra Tesla bu kez
odadaki ýþýklarý söndürüyor. Etraf zifiri
karanlýk. 'Þimdi dostlarým sizin için
biraz gün ýþýðý yaratacaðým' diyor.
Birden etraf tatlý bir ýþýkla aydýnlanýyor.
Iþýk belli bir kaynaktan deðil sanki her
taraftan birden, kendiliðinden bir yere
baðlý olmaksýzýn odayý dolduruyordu,
gün ýþýðý gibi. Tesla'nýn Paris'te bir tiyatro sahnesinde tabaða benzer iki levha
yardýmýyla böyle bir etki yarattýðýný
anlatýyor daha sonra.
Daha sonra laboratuvarýn köþesindeki
bir kafesten çýkarýlan küçük bir hayvan
platformlardan biri üzerine baðlanýr ve
1000 volt elektrik verilir. Kuþkusuz
hayvan hemen ölür. Hayvanýn öldüðü
platforma bu kez Tesla kendisi çýkar.
Vücuduna verilen elektriði gösteren ibre
sürekli yükselerek 2 milyon volta kadar
çýkar. Vücudunun her yanýndan parlak
alevler çýkmaktadýr. Bir nur hâlesi
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içinde kalmýþtýr silueti. Tesla platformdan aþaðýya atlayarak elektriði kapatýr.
Þaþkýnlýktan taþ kesilmiþ misafirlerine
bunun basit numara olduðunu söyler.
Arkasýndan "Bakýn bu göstereceðim
öyle deðil. Bunu geliþtirip hizmete sunduðumda bütün hastanelerde ve birçok
evde kullanýlacak" der. Bu kez Mark
Twain gönüllü olur, küçük lastik platformun üzerine çýkmaya. Tesla "Ama
çok kalma" diyerek uyarýr. Lastik satýh
titremeye baþlar. Twain çok eðlenmektedir, Tesla inmesini söylese de inmez.
Kýsa bir süre sonra Twain "Çabuk Tesla
nerede? Çabuk göster " diyerek kendisini tuvalete zor atar. Baðýrsaklarý hiç
olmadýðý kadar iyi çalýþmaya baþlamýþtýr bir anda..." Bu korkunç olayýn
nasýl gerçekleþtiði konusunda açýklama
istemektedir hepsi. Tesla açýklar:
"Frekanslar yüksek olduðu sürece çok
yüksek de olsa alternatif voltaj akýmlarýnýn çok büyük bir bölümü hiçbir
zarar vermeden derinin üzerinden akýp
geçmektedir. Çünkü amperler derinin
üzerinden yayýlýrken vücut çok uzun
olamayan bir sürede bundan etkilenmez. Ama bu amatörlerin pek ilgilenmemeleri gereken bir gösteridir. Alçak
akýmlar, ister doðru ister alternatif olsun
derimizin altýna etki yapar ve öldürebilir."
Yüksek frekanslý radyasyonun insan
derisinin derinliklerindeki organlarý ýsýtarak önemli bir tedavi etkisi yarattýðýný
keþfetti. Böylece kýsa bir sürede ilk
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"Diatermi" makineleri hastanelerde kullanýlmaya baþlandý.
Tesla 1912'de Nobel ödülünü
Edisonla birlikte kazandý. Ama ödülü
kabul etmedi. Üzerinde çalýþtýðý projelerin bazýlarý arasýnda sisin daðýtýlmasý, telsiz enerji nakli, yüklü partiküllerle dolu bir perde saðlamak, x
ýþýnlarý, radar, kozmik ýþýnlar, anti savaþ
makinesi. Bu sayede bir ülkenin sýnýrlarýndan hiçbir þekilde içeriye geçilmeyecek þekilde bir enerji perdesiyle kapatýlacaktý. 1930'larda Tesla Büyütücü
Transmitteri ile bir ölüm ýþýnýnýn sýrrýný
bulduðunu ilan etmiþti. Fakat bunun
hakkýnda hiçbir ayrýntý vermemiþtir.
Tesla bütün bunlarý birbirinden ayrý
geliþmeler olarak deðil, yeni ve tek bir
prensibin kendi Tesla Büyütücü
Vericinin (TMT) uygulanmasý olarak
görüyordu. Acaba bu prensip neydi? En
basit deyimle yeryüzü atmosferinden
sýnýrsýz, tüketilmemiþ enerjinin saðlanabilmesiydi.
1900 yýlýnda Rocky Mountain'de 200
karbon lifli 10 kwata gerek gösteren bir
santral kurdu ve bunu 40 km ötedeki bir
güç merkezinden ateþledi. Hem de arada
hiç bir nakil hattý olmaksýzýn.
Bunu nasýl yaptýðý sýr olarak kaldýysa
da bir keþfe dayanýyordu. Yeryüzü
yüzeyi ile atmosferin üst tabakalarý
arasýnda 2 milyon volt civarýnda bir
elektrik güç mevcuttur. Tesla iddia ediyordu ki bu güç eðer doðru frekansý
bilinirse, harekete geçirilebilir ve
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böylece ayný frekansa ayarlanmýþ bir
araca sýnýrsýz enerji çekilebilir. Nitekim
iki parmaðý arasýnda tuttuðu frekansý
ayarlanmýþ bir lamba ile bu iddiasýný
gösterdi: Lamba yanýyordu!
DÜNYA ÇAPINDA TELSÝZ
Tesla, elektrik enerjisinin, radyo dalgalarý gibi bir noktadan diðer bir noktaya kablosuz olarak taþýnabileceðini
iddia etmiþtir. Bu iddiasýný kanýtlamak
amacýyla Long Island'da 1901 ile 1905
yýllarý arasýnda Wardenclyffe Kulesi'ni
kurmuþ ve dünyanýn katmanlarýndan
biri olan iyonosferi kullanarak elektriðin kablosuz olarak iletimi için
deneyler yapmýþtýr.
Long Island'ýn tepelik bölümünde,
Wardenclyffe yakýnýnda yavaþ yavaþ
yükselen garip yapý bütün seyredenlerin
ilgisini çekerdi. Tek parça olmasý dýþýnda, büyük bir mantara benzeyen yapý,
yerdeki kýsmý geniþ ve 62 metre yukarýsýndaki tepe noktasýna doðru daralan,
kafes þeklinde bir iskelete sahipti.
Tepede 30 metre çapýnda bir yarým
küreyle örtülüydü. Ýskelet, bronzdan
kalýn civata ve bakýr lamalarla birbirine
baðlanmýþ, saðlam aðaç kolonlardan
yapýlmýþtý. Yarým küre þeklindeki tepe,
üstten yüzeysel olarak bakýr bir elekle
kaplýydý. Tüm yapýda demir metali
yoktu. Bu projesi için ona mali destek
veren J.P.Morgan bir süre sonra
Desteðini çekti ve bu proje tamamlanamadý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda ulusal savunma adýna çok saçma
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fikirler öne sürüldü. Garip bir nedene
göre Long Island Wardenclyffe'deki
Tesla'nýn þanlý kulesinin, A.B.D.'nin
emniyetini tehlikeye soktuðuna ve tahrip edilmesi gerektiðine karar verildi.
1917 yýlýna gelindiðinde çalýþmalarý için
mali kaynak bulamaz olmuþtu. 700’ü
aþkýn patentine ve onlarca buluþu da
sermaye yokluðu nedeniyle hayata
geçemedi.
Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 87 yaþýndayken NewYorker Oteli'nin bir odasýnda, tek baþýna, kalb yetmezliði sebebiyle
ölür. Ölmeden önce "teleforce silahý"
adýný verdiði bir çalýþma yürütmekte
olan Tesla'nýn -"zaman yolculuðu" da
dahil- üzerinde çalýþtýðý bütün dokümanlarýna, ABD hükümeti tarafýndan el
konulur. O dokümanlarýn akýbeti bilinmemekle beraber, bilinen veya saklananlar bugünkü Batý teknolojisinin
sayýsýz meyvesini doðurmuþtur.
Bugün birçok ülke þimdilerde açýk
veya kapalý þekilde Tesla'nýn kayýp sýrrý
üzerinde çalýþmaktadýr. Tesla buluþlarýda insan ýrký için sadece yarar görüyordu. Yalnýz Büyütücü Transmitteri
(TMT) hakkýnda açýklama isteyenlere
þöyle diyordu: "Ýnsanlýk birgün bütünleþecek, savaþlar imkânsýzlaþacak ve
sulh (barýþ) en üstün saltanatýný sürdürecek."
Kaynaklar: “Tesla Anlaþýlmayan
Dahi”, Margaret Cheney
“Nikola Tesla”, Bilim Teknik
“Teslanýn Kayýplara Karýþan Sýrrý”,
Bilim Teknik Dergisi
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Kadýnýn Bitmeyen Çilesi

Yahudilikte
Kadýnýn Durumu
Yalçýn Kaya

T

ek tanrýlý dinler coðrafyasýnda
olduðumuz ve kadýna bakýþý
son derece tutucu olan ve
kendinden sonra gelen dinleri de önemli ölçüde etkilediði için Yahudiliðe de
bu baðlamda deðinmemiz gerekiyor.

Yahudilik kadýnlara ana olarak saygý
gösterilmesini öngörür. Ancak bahis
konusu devirde Yahudililerde babanýn
kýzý, kocanýn da karýsý üzerinde
olaðanüstü yetkileri vardýr. Kýz
çocuðun babanýn ayarladýðý evliliðe
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karþý çýkma hakký yoktur. Kadýnýn
lehine olan kurallar ise boþanma
halinde verilen "boþanma parasý" ve
evlenmemiþ genç kýzýn baba evinde
bakýlma hakkýdýr. Ancak erkek önceden
belirlenmiþ bu parayý ödemek kaydýyla
boþama hakkýna sahip olabilir.
Mezopotamya'da olduðu gibi tecavüze
uðrayan kýz çocuðu için babaya tazminat ödenir, yani kýz çocuk ekonomik
bir deðer sayýlýr.
Tecavüze uðrayan evli kadýn ise,
tecavüz eden erkekle ayný derecede
suçlu sayýlýr ve ikisi de taþlanarak
öldürülür. Görüldüðü gibi taþlayarak
öldürme eþ deyiþle recm iþlemi
Araplar'a Yahudiler'den geçmedir. Ya
da daha uygun bir söylem seçersek
recm iþlemi Ortadoðu toplumlarýna has
bir özelliktir. Tecavüze uðrayan
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bakireyse ve bu iþ kent duvarlarý içinde
gerçekleþmiþse, (yani baðýrdýðý
takdirde duyulabilecek bir ortam
olduðu için izin vermiþ sayýlýyor!) kýz
yine erkekle beraber taþlanarak
öldürülür. Bu iþ kent duvarlarý dýþýnda
gerçekleþmiþse erkek belli bir tazminat
ödemek ve kýzla evlenmek zorundadýr
ama taþlanmasý söz konusu deðildir.
Yahudi kadýný tapýnakta da
günümüzde olduðu gibi erkeklerden
ayrý oturur. Kadýnýn etkin olduðu alan
ev içi ve çocuklarýn eðitimidir. Her dindar Yahudi erkek sabah duasýnda "Beni
kadýn olarak yaratmayan Kâinatýn
Yaratýcýsý Efendimize hamd olsun."
þeklinde dua eder.
Âdem'i yasak meyveyi yemeðe ikna
ederek, insanlýðýn cennetten kovulmasý-
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na neden olan Havva ile iliþkilendirilmiyor olmasýna þükretmektedir.
Yahudilikte kadýna dinsel açýdan ayrýcalýk tanýyan tek uygulama çocuðun
dininin saptanmasýnda ortaya çýkar.
Yahudilerin dinsel yasalarýna göre,
ancak Yahudi bir annenin çocuðu
Yahudi olarak tanýmlanabilir.
Þayet anne Yahudi deðil ama baba
Yahudi ise, çocuk Yahudi deðildir.
Annesi Yahudi olmayan bir kiþinin
Yahudi olabilmesi için tek yol, birtakým
dinsel iþlemleri yerine getirmesidir. Bu
kiþi kadýnsa "mikve" adý verilen arýnma
havuzuna girmeli, sünnetsiz bir erkekse
ayrýca sünnet olmalýdýr. Gerek doðumunda gerekse Yahudiliðe sonradan
girerek Yahudi olan kiþi, her zaman
Yahudi olarak kalýr; bunu yadsýyarak
bu kimliðinden kurtulamaz. Talmud'a
göre, günah iþlemiþ bir Yahudi bile
Yahudi olarak kalýr.
Annenin Yahudi olmasýnýn ölçüt alýnmasýnýn nedenlerinden biri, Tevrat'ýn
"Tesniye" baþlýklý bölümünde yer alan
bir ayete dayandýrýlýr. Diðer bir neden
de, doðum sýrasýnda çocuðun annesinin
kim olduðunun kesinlikle bilinebilmesidir.
Yalnýzca babanýn Yahudi olmasý
durumunda, "yarý yarýya Yahudi" þeklinde bir tanýmlama söz konusu olamaz. Baþkalarýnca -örneðin Nazi
Almanyasý yöneticilerinin yaptýðý gibiböyle bir tanýmlama yapýlsa bile bu,
Yahudilerce geçerli kabul edilmez.
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Çünkü Tevrat'ýn söylemine uygun
deðildir.
Evli bir kadýn, çocuk doðurduðunda,
Yahudi þeriatýna göre o çocuðun babasý
kadýnýn kocasýdýr. Anne hakkýnda,
kocasýna ihanet ettiði konusunda
dedikodular olsa, çocuðun asýl
babasýnýn baþka biri olduðu ileri
sürülse bile, þeriat geçerliliðini korur.
Evli olmayan bir kadýn, çocuðunun
babasý olarak belirli bir erkeði gösterse
bile bu babalýk statüsünü kanýtlamaz;
çünkü þeriat, kadýnýn baþka erkeklerle
de iliþki kurmuþ olabileceðini varsayar.
Þayet bir erkek "Bu benim çocuðumdur" derse, onun baba olduðu kabul
edilir.
Yahudi inancýnda kadýna tanýnan en
önemli ayrýcalýk bu kadardýr. Bunun
dýþýnda týpký Mezopotamya uygarlýklarýnda olduðu gibi ikinci sýnýf insan
statüsündedir.
Ýþin kötü yaný kadýnlarýn bu statüsü
Yahudiliðin ardýlý olan Hýristiyanlýk ve
Müslümanlýk gibi tek tanrýlý dinlere de
aynen geçmiþtir.
Bir sonraki bölümde, Ortadoðu'dan
biraz uzaklaþýp, biraz daha doðuya
Hindistan'a gidecek, Hint uygarlýk tarihinin çeþitli dönemlerinde ve
günümüzde Hint kadýnlarýn durumuna
göz atacaðýz.
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Armaðan Çemberlerine
Ýþlerlik Kazandýrýlmasý
Derleyen: Nelda Bayraktar

Geçen ay dünyada bir süreden beri filizlenmekte olan küçük çapta armaðan ve
paylaþým ekonomilerinden bahsetmiþtik. Hatýrlayacaðýnýz gibi armaðan çemberleri
insanlarýn birbirlerine yardým etmek üzere biraraya geldikleri, ihtiyaçlarýný ve
hizmetlerini birbirlerine sunduklarý halka düzeniydi. Böylece insanlar hiçbir
karþýlýk beklemeden, hizmetlerini paylaþýyorlar ve armaðanlar vererek birbirlerine
yardým ediyorlardý. Geçen ay sizlerle, bilinç, para ve insanýn kültürel evrimi
temalarý üzerine odaklanan bir eðitmen, konuþmacý ve "Kutsal Ekonomi" isimli
kitabýn yazarý olan ve dünyayý dolaþarak bu bilinci yaygýnlaþtýrmak için konuþmalar yapan Charles Eisenstein ile yapýlan bir söyleþiyi de paylaþmýþtýk. Bu ay ise
armaðan çemberlerine nasýl iþlerlik kazandýrýldýðýný sorular ve cevaplar þeklinde
vermeye çalýþacaðýz.

Armaðan
Çemberinin
amacý nedir?
Ýnsanlarýn birbirlerine
yardým etmesine
olanak tanýmak ve
bir çeþit topluluk bilinci
oluþturmak. Böylece paylaþým-hediye ekonomisi yaratmak.

Paylaþým-hediye ekonomisi nedir?
Ýnsanlarýn birbirlerine hiçbir karþýlýk
beklemeden bir þey veya bir hizmet
vermeleri veya sunmalarýdýr.
Armaðan çemberlerinin
formatý nedir?
Herhangi bir armaðan çemberinde
insanlar öncelikle bir halka oluþturacak
þekilde otururlar. Sonra sýrasýyla insanlar isimlerini söylerler ve kendileri ve
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yaþadýklarý
tecrübeler
hakkýnda birkaç
þey paylaþýrlar.
Böylece herkes
birbirini tanýr ve
kendilerini daha
rahat hisseder. Ardýndan
herkes ihtiyaçlarýnýn neler
olduðunu söyler. Bunlar, þehre arabayla
inmekten tutun da, eve yardýmcý
almaya, köpeðinin gezdirilmesinden,
yazýlarýn tashih iþlemlerine kadar bir
dizi, herkesin kendine has ihtiyaçlarýný
kapsayabilir. Ýhtiyaçlar dile getirildikten sonra kiþiler sunabilecekleri
hizmetleri (az önceki ihtiyaçlarla ilgili
olsun olmasýn) söylerler. Bunu bir
kâðýda yazýp, halkanýn ortasýna da
koyabilirler. Sonra da isteyen kiþi bu
kâðýdý alýp, o kiþiyle irtibata geçebilir.
Genel temayül daima insanlarýn daha
önceki armaðan çemberlerinden aldýklarý hizmetler ve mallarla ilgili þükran
duygularýný dillendirmek olur. Daha
sonra da bir sonraki armaðan çemberini
nerede ve ne zaman oluþturacaklarýna
karar verirler.
Armaðan Çemberi dýþarýya
kapalý mý tutulmalýdýr?
Bu tarz oluþumlar açýk olmalýdýr ki,
yeni insanlar gelebilsin ve hizmetler
farklýlaþabilsin.
Bir Armaðan Çemberi çalýþmasýnýn
süresine dair bir kýsýtlama
var mýdýr?
Yarým saatten tutun da birkaç saate
kadar devam edebilir.
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Ýnsanlarýn ne çeþit motivasyona
ihtiyaçlarý olmaktadýr?
Bazen insanlar diðerlerine gerçekten
bir þeyler vermek ve yardým etmek
amacýyla verirler. Bazen de baþkalarý
ile paylaþmak arzusunda olduklarý bir
hediyeye sahiptirler. Bazen de bir
topluluða dâhil olmak ve baþka insanlarla tanýþ olmak isterler.
Þükür duygusunun rolü nedir?
Þükür duygusunu ifade etmek, çemberin havasýný deðiþtirir. Çember onu
oluþturan insanlarýn þükür duygularýna
ulaþacak biçimde yönetilebilir.
Böyle bir çemberde takas
uygulamasý yapýlmakta mýdýr?
Daha çok, karþýlýðýnda hiçbir þey
beklemeden verme eylemine odaklanýrýz. Bu nedenle bu tarz armaðan
çemberlerinde oluþan durum takas
deðildir. Bununla birlikte, katýlýmcýlar
eðer arzu ederlerse çemberin dýþýnda
birbirleriyle mal ve hizmetleri takas
yapabilirler.
Karþýlýk beklemeden vermenin
rolü nedir?
Biz insanlar paylaþmayý arzu
ettiðimiz yerden yani gönlümüzden
veririz. Bunun karþýlýðýnda bir þey beklemek yoktur. Ama bizler karþýlýk
almak amacýyla vermeyi istediðimizde,
içimizdeki bu duyguya baðlanýrýz.
Beklenti böyle bir baðlýlýk yaratýr
çünkü. Bu duygudan kurtulduðumuzda
kendimizi bütünüyle yeni bir enerjiye
açarýz.
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Ýnsanlar
ihtiyaçlarýný
dile
getirmekte
zorlanýrlarsa
ne olur?
Ýhtiyaçlarýný
direkt bir þekilde ifade
etmek (hem de yeni tanýdýklarý kiþilerin önünde) bazýlarý için
yeni bir tecrübedir. Ama bu da ruhsal
güçlenme sürecinin bir parçasýdýr.
Birçoðumuz birisinden bir þey istememek veya ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasýný beklememek konusunda eðitilmiþizdir. Grup çalýþmalarýnda insanlar birbirlerini nazikçe cesaretlendirebilirler. Bazen de ihtiyaçlarýnýzýn neler
olduðunu fark etmek biraz zamanýnýzý
alabilir. Sadece bu konuda bile çember
biraz zaman ayýrabilir ve insanlarýn
kendilerini daha rahat hissetmesini
saðlayabilir.
Bu tarz bir çemberde
kolaylaþtýrýcýnýn rolü nedir?
Kolaylaþtýrýcý, yapýlacak iþin yalýnlaþtýrýlýp daha basit hale getirilmesine
yardýmcý olan kiþidir. Kolaylaþtýrýcýnýn
rolü, üç temel boyut içerir:
1. Grubun belirlenen hedefe ve
sonuçlara doðru hareket etmesine
yardýmcý olmak,
2. Verimli, etkin ve iþbirlikçi bir grup
sürecinin baþlatýlmasýný, sürdürülmesini
ve deðerlendirilmesini saðlamak,
3. Tüm katýlýmcýlarýn dâhil edilmesi
ve katkýlarýnýn ortaya konulup takdir

edilmesidir. Biz bunun faydalý olduðunu keþfettik. Bazen farklý insanlar bu
iþe talip olabilirler. Böylece birçok kiþi
çemberi nasýl kolaylaþtýracaðýný
öðrenir. Her insanýn kiþiliði birbirinden
farklýdýr, yaklaþým þekli de, böylece
üyeler kolaylaþtýrýcýnýn rolünü daha iyi
anlayabilirler. Ýnsanlar ayný anda pek
çok þeyin farkýnda olurlar. Farklý insanlarýn kolaylaþtýrýcýlýk yapmasý farkýndalýðýn gitgide artmasýný saðlar.
Ne kadar sýklýkla
toplanýlmaktadýr?
Haftada bir kez.
Ýnsanlar almayý kabul ettikleri
hizmetleri takip etmekte
zorlanýrlarsa ne olur?
Ýlk baþta bu tarz bir zorlanma oluyor
elbet ki. Ancak insanlar bu konuda birbirlerine cesaret verebilirler ve birbirlerini arayabilirler. Bazý þeyleri yeni
halleriyle yapmayý öðrenmek elbet ki
biraz zaman alabilir.
Eðer çember çok geniþ ise,
herkes ihtiyaçlarýný dile
getirebilecek zamaný bulabilir mi?
Eðer böyle bir durum oluþursa, büyük
çemberi daha küçük çemberlere
bölebilirsiniz. Daha sonra bunlar diðerleriyle iletiþime geçebilirler.
Bu çemberlerin formatý her hafta
ayný olmak zorunda mýdýr?
Çember nasýl bir geliþme gösterir?
Ýnsanlarýn farklý formatlar ve farklý
ifade þekilleri denemelerine izin
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verilmelidir. Farklý motivasyonlardan
gelen kiþileri dinlemek ve bir topluluk
oluþturmak için oyunlar oynayabilir,
farklý yöntemler deneyebilirsiniz. Her
çember aktivitesinin sonunda neyin iþe
yaradýðýný ve neyin yaramadýðýný tartýþabilirsiniz. Farklý grup kompozisyonlarý farklý dinamikler yaratýr. Çemberin
de bu tarz farklý durumlara adaptasyon
kabiliyetini geliþtirmesi iyi olur
Eðer bazý þeyler umduðunuz gibi
yürümezse ne olur?
Çemberi oluþturan grup kendi içinde
sorunlarý çözebilecek nüveye sahiptir
daima. Çember dýþýnda da toplantýlar
düzenlenip, çemberin nasýl yürümesi ve
nasýl ayarlanmasý gerektiðiyle ilgili
konuþmalar yapýlabilir.
Eðer çemberde herhangi bir hizmet
veya hediye kiþiler bulunmazsa
ne olur?
Öncelikle verme kültürünün geliþtirilmesi gerekir elbet ki. Önce hazýr
olanlardan yani vermeye istekli olanlardan iþe baþlanabilir. Topluluk
duygusu ve insanlarýn birbirleriyle
ilgilendikleri bir atmosfer verme duygusunu doðal olarak kývýlcýmlandýrýr.
Çember ilk açýldýðýnda kullanýlacak
bazý yöntemler (örneðin buz kýrýcý
oyunlar, bazý egzersizler ) bunun
kendiliðinden oluþmasýný saðlayabilir,
böylece kiþiler birbirlerini daha yakýndan tanýyabilirler.
Bir armaðan çemberindeki
yüksek bilinç alanýnýn rolü nedir?
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Yüksek bir
bilinç alaný
insanlarýn birbirlerine daha
çok baðlanmalarýna, sezgilerinin açýlmasýna
neden olur.
Dönüþtürücü bir özelliðe sahip
olan bu bilinç alaný insanlarýn seslerinin duyulmasýný saðlar. Çemberin
daha sýkýlaþmasýna, daha samimileþmesine ve duygularýn daha net biçimde
ifade edilmesine olanak tanýr.
Bir çember böyle bir bilinç haline
nasýl kavuþur?
Ýnsanlarýn birbirlerini dinlemesiyle,
kalplerini açmasýyla, aslýnda birbirlerine ihtiyaç duyan varlýklar olduklarýný
kavramasýyla ve çemberdeki diðer
kiþiler konuþurken sessizliklerini
muhafaza etmesiyle baþarýlabilir bu.
Armaðan çemberleriyle ilgili
bir network var mý?
Elbet ki. Bu konuda benzer çalýþmalar yapan gruplar birbirleriyle bilgi
paylaþýmý yapabilirler ve armaðan çemberlerinin daha da geliþtirilmesine
katkýda bulunabilirler. Farklý çemberlerden gelen kiþiler atölye çalýþmalarý
düzenleyebilirler, telekonferanslar
gerçekleþtirebilirler.
Bu tarz Armaðan Çemberlerine
mahallelerde nasýl iþlerlik
kazandýrýlabilir?
Bir bölgede veya bir mahallede her-
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hangi bir
armaðan çemberi baþlatmak
sosyal zenginlik kazandýrýr.
Ýnsanlarýn birbirlerine olan
güven duygularýný çoðaltýr, yardým etme duygusu
olan kiþileri biraraya getirir.
Böylece diyelim ki þehirde çiftçilik
veya bölgenizde bahçeler yaratmak
istediðinizde veya bisikletle ilgili bir
ortak giriþim veya ayný yöntemle bir
holistik saðlýk kliniði oluþturmak istediðinizde, bölgenizde faaliyet gösteren
diðer çemberlerin de yardýmýný alarak
daha hýzlý yol katedebilirsiniz.
Bu tarz çemberler
sosyal adalet konularýnda
topluma nasýl yardýmcý olurlar?
Armaðan çemberleri, kendilerine
yardým edilen kiþilerin baþkalarýna da
yardým etmesi ile ilgili bir model oluþturur. Bu nedenle geleneksel yardým
modellerinden daha geliþtiricidir.
Armaðan çemberleri evsiz insanlara ev
saðlarken, ayný insanlarýn baþkalarýna
da yardým etmesinin yolunu açar.
Armaðan çemberleri zenginlerin fakirlere yardým etmesini saðlarken, fakirlerin de zenginlere yardým etmesinin
yolunu açar.
Armaðan Çemberlerini Oluþturan
Özellikler Nelerdir?
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Ýhtiyaçlarýnýzý ifade etmek, sizin de
baþkalarýna armaðan vermenizin yolunu açar.
Ýhtiyaçlarýnýzý ifade etmek, bir gruba
yapacaðýnýz en güzel hizmettir.
Þükran ve þefkat duygularý armaðan
ekonomisinin yeþerdiði topraktýr
Tek bir armaðan çemberi bile birçok
kiþinin ihtiyaçlarý karþýlayacak güce
sahiptir.
Ýnsanlar sadece ihtiyaçlarýnýn ne
olduðunu söyleyerek baþkalarýna
yardým ederler
Armaðan vermek daha derindeki
doðanýzýn ifadesidir
Armaðan vermek bizi biz yapan
þeyin ifadesidir.
Vermenin kendisi zaten bir keyiftir
Ýhtiyaçlarýnýzý ifade etmek ve hediye
vermek, baþkalarýnýn da kendi
dünyanýza girmelerine izin vermektir.
Bir armaðan çemberi insanlar arasýnda yeni iliþkilerin kurulmasýna hizmet
eder
Armaðan çemberi kendi kendine
yeten, ortak bir amaca hizmet eden,
otonom bir sistemdir.
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Epifiz 3. Göz müdür?
Derleyen: Alev Aksan

murgalýlarýn beyininde yer
alan bir iç salgý bezi olan
Epifiz (Pineal Gland) bezelye
büyüklüðünde 10 gram aðýrlýðýnda bir yapýdýr ve biyolojik saatimizin merkezidir. Þekli küçük çam
kozalaðýna benzer ve beynin orta yerinde iki yarým küresinin birleþtiði bölgede yer alýr. Kýrmýzý-gri renklidir. 7.
çakranýn salgý bezi olarak adlandýrýlýyor. Her þeyden önce beyin epifizi bir
kaç hormon salgýlýyor ama en önemlisi
Melatonin, yani uyku ritmini saðlayan
hormon. Beyin epifizi iki göz arasýnda-

O

ki hizada bulunduðundan 3. göz olduðu
da söylenmekte. Dokusal olarak göz
yapýsýna benzemekte (kornea, retina).
Tabii bir farký var. Gözlerimiz ýþýða
duyarlýyken, yani organýn fonksiyonlarý
ýþýk girdiðinde devreye girerken, pineal
gland ýþýk kesildiðinde iþlevselliðine
baþlýyor.
Hz. Ýsa'nýn bir sözü var : "Karanlýkta
oturanlar gerçek (büyük) ýþýðý görürler"
diye. Bu yine beyin epifizine yani
pineal bez'e atfediliyor. Fakat bu
organcýk yaþlandýkça, özellikle
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günümüz modern dünyasýnda
kireçleniyor ve iþlevini yitirmeye
baþlýyor. Bunun en büyük sorumlusu
olan kimyasal maddelerden biri de
florür ve tabii ki sularýmýzdaki kireç.
Ama bir numara florür ya da florid.
Bunun da insanýn farkýndalýðýný artýrmasýný tökezletmek için bilinçli olarak
koyulan engellerden biri olduðu
düþünülüyor.
Bu kadarla bitmiyor, nedense bütün
antik dinlerde ve hattâ günümüz dinlerinde kozalak ciddi ve muamma bir
sembol. Bakýnýz papanýn asasý. Vatikan'ýn ortasýnda kozalak heykelinin iþi
ne? Bu konuyu araþtýrmaya çalýþýrken
denk geldiðim diðer ilginç konulardan
birisi Fransýz düþünür, yazar Voltaire'in
de beyin epifizine kafayý takmýþ
olmasý, hattâ bu organcýðýn sýrrýný
çözmek için birçok otopsi yapmasý.
Decarte da bu bezin ruh-beden baðlantýsýný saðladýðýný belirtmiþtir.
Bundan da önemlisi: Bu bezden 3
adet hormon salgýlanýyor: Melatonin
(uyku veren), Pinolin (uyanýklýk ve zindelik veren) ve Dimetiltriptamin
(DMT)- (Ruhani molekül).
Pinealositler gözdeki fotoreseptörlerle
büyük benzerlik gösterir. Bu durum,
epifizle gözün ortak bir embriyolojik
kökten geldiðini düþündürmüþtür. En
önemlisi olan melatonin'e geçmeden
önce Dimetiltriptamin'e bakalým.
Dimetiltriptamin çok ilginç bir hormon.
Þamanlarda "ayahuasca" denilen bir
iksirin yapýmýnda kullanýlýyor.
Hormonu ise bitkilerden elde ediyorlar.
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Elde ettikleri bitkiler ise þunlar:
phalaris arundinacea (kanarya kamýþý
otu), psychotria viridis, phalaris spp.
(kuþ otu), acacia spp. (akasya), arundo
donax (kargý kamýþý) ve desmanthus
illinoiensis. Ayahuasca, Peru ve
Brezilya'da yetiþen psiko-aktif bir bitki.
Ýçindeki DMT maddesi zaten vücudumuzda bulunan bir sývý. Tüm memeli
hayvanlarda ve bazý bitkilerde
bulunuyor. Embriyo halindeki bir
bebeðin 8 haftaya kadar salgýladýðý bir
sývý. Üçüncü gözü açtýranlardan. Bu
maddeyi aldýðýnýz zaman adeta yeniden
doðuyorsunuz. Metaforik olarak deðil
gerçekten. Spiritüel tarafýnýn yanýsýra
fiziksel iyileþtici özelliði de var. Bir
Ayahuasca seremonisi 10 yýllýk
psikoterapi seansýna bedel.
Bu konudaki en ünlü bilimsel çalýþma, ABD'de New Mexico Týp
Fakültesi'nde Prof. Rick Strasman
tarafýndan, fakülte, hükümet ve
FDA'den onay alýnarak gerçekleþtirildi.
Bu çalýþmada pineal bezden salgýlanan
'dimetiltriptamin' (DMT) adlý maddenin
gönüllü denekler üzerinde uygulanmasýyla, ölüm öncesi deneyimler,
halüsinasyonlar ve beden dýþý deneyimler gibi paranormal olaylar saptandý.
Deneklerin çoðunda benzer deneyimlerin yaþanmasý, DMT'nin 'ruhun
molekülü' olarak anýlmasýna sebep
oldu. Ruh molekülü doðumda ve
ölümde artýyor.
Ýlginç biçimde, deniz seviyesinden
yükseklerdeyken epifiz aktivitesi farklýlýklar arz eder. Bezin, daðlarýn
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zirvesinde fazla hormon salgýladýðý
belirlenmiþ. Birçok inziva yeri, manastýr ve ibadet için seçilen maðaralar da
yükseklerde. Bu irtifalarda, hormonun
faydasý ile üst bilinç seviyesindeki
baðlantýlarýn kolay kurulabildiði ve iç
ýþýk kaynaðýmýzýn aktive edildiði sonucuna varýlýyor. Bu yüzden tarih boyunca tüm ibadethaneler olabildiðinde
yükseðe yapýlmýþ. Yani ibadethanelerin
yükseðe yapýlmasýnýn sebebi matematiksel olarak Tanrý'ya yakýn olmak
deðil ama bir nevi bu hormonun da
yardýmýyla üst bilinçlerle daha fazla
iletiþimde bulunmak. Tibet manastýrlarýndan tutun da Hristiyan manastýrlarýnýn da yüksek yerlere yapýlmasý bu
yüzden. Bu hormonun salgýlanýmýný
artýrmak. Ve ayrýca Hz. Muhammed'in
riyazete yüksek ve karanlýk bir maðarada çekilmesi, ilk orada emir almasý,
Hz. Musa'nýn Tanrýyla konuþmak için
daða çýkmasý da bana göre bu yüzden.
Karanlýk ayrýca çok önemli. Çünkü
epifizin en önemli salgýsý olan Melatonin sadece karanlýkta salgýlanýyor. Gece 21'de salgýlanmaya baþlar. Gece
02-04 arasý en yüksek
düzeyine ulaþýr. Sabah
7'de üretimi durur. Çoðu dinde sabaha karþý
ya da gece ibadetinin
önemi bu yüzden. Hormonun salgýlanýmý ne
kadar yüksekse ruhsal
âlemlerle bað o kadar
güçleniyor. Ve ibadet
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için bu yüzden gecenin en karanlýk ve
salgýnýn en çok olduðu an seçiliyor.
Iþýðýn melatonin üretimine engel
olduðu bilimsel bir gerçektir. Düzenli
ve yeterli bir melatonin salýnýmý için,
karanlýk ortamda uyumak gerekmektedir. Melatonin en büyük faydasý ise
kanserden korumasý. Körlerde kanser
olma oraný sýfýra yakýndýr.. Çünkü
sürekli karanlýk içinde olduklarý için
Melatonin üretimleri çok fazla. Bir bilimsel araþtýrma da göstermiþ ki gece
vardiyasýnda çalýþanlarýn kansere
yakalanma oraný diðerlerine göre daha
fazla, çünkü bütün gece ýþýk altýnda
oluyorlar. Lütfen karanlýkta yatýn ve
çocuklarýnýz uyurken ýþýðý kapatýn.
Epifiz bezinin taç çakrayla iliþki olduðunu söyleyenler de var. Bu durumda epifiz bezi 3. göz ile iliþkilidir. Sonuç olarak ikisine birden önem vermeniz sizin yararýnýzadýr. Çünkü taç çakra
ve 3.göz birbirlerine yardým ederler.
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2013
Zor Bir Yýl
Canlý Kryon Celsesi,
14 Temmuz 2013 Laguna Hills, California, ABD
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Þu anda ve bu odada sanki
enerjide bir deðiþim veya
kayma var gibi görünüyor. Burada dinlemekte olanlar medyum olarak görev
yapabilmek için bedensel olarak partnerime olanýn ne kadar önemli
olduðunu tam anlayamamýþ olabilirler.
Þu anda onun vücudundaki tüm hücreler içinde bulunduðu durumu anlamak-

tadýrlar ve bu nedenle gereksiz olan
tüm bedensel süreçleri askýya
almýþlardýr. Bu baðlamda yaþlanma,
sindirim hattâ aðrý hissetme süreçleri
bile askýya alýnmýþtýr. Tüm bunlar
askýya alýnmýþtýr çünkü böylece dinlemek ve kozalak (epifiz veya pineal
bez) enerjisine hazýr olmak istemektedirler. Kozalak mümkün olan en az
filtre ile açýlmaktadýr ve bu içlerinde
olduðunu bildikleri o sesin geçip
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gelmesine izin verecektir. Bu ses
yuvadan gelen sestir. Ýþte olan budur.
Demek ki burada iþbirliðine hazýr bir
enerji vardýr ve bu enerji yenidir çünkü
eski enerjide transa girenler ile konuþtuðunuzda onlar transtan çýktýktan
sonra bunun çok yorucu bir deneyim
olduðunu söylerlerdi. Onlar "Bu olay
içimdeki tüm enerjiyi aldý götürdü. Çok
yorgunum." derlerdi. Oysa partnerim
celseyi tamamladýktan sonra dans bile
edebilecek durumda olur (tabii eðer
dans etmeyi bilseydi). Gerçekten de bu
enerji harikadýr ve partnerim celse
sonunda hiç yorgun olmaz. Bunun
nedeni de onun bu farklý çok boyutlu
durumda olduðu o birkaç saniyede kendisine sadece bilgi deðil, ayný zamanda
yaþam gücünün verilmekte olmasýdýr.
O bu zamanlarda çoðu insanýn kendileri için izin vermedikleri bir durumda
olur. Bu insanýn tümüyle Tanrý
parçasýnýn enerjisine açýk olduðu bir
durumdur. Bu durumdayken þifa ve
deðiþikliðe izin gerçekleþir. Anladýðýnýz
gibi ben size sadece perdenin diðer
tarafýndan gelmekte olan mesajý deðil,
bundan çok daha kiþisel olan bilgiler
veriyorum. Bu sizin içindeki Tanrý
parçasýna hitap etmektedir ve karþýlýklý
etkileþim içindedir.
2013 zor bir yýldýr ve biraz sonra
bunu daha fazla açýklayacaðýz ama þu
anda tecrit edilmiþ, tek baþýna olan bir
bilinç olarak burada olmadýðýmý söylemek istiyorum. Þu anda duymakta
olduklarýnýz sizin dilinizde size
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doðrusal olarak aktarýlan ve sizin
anlayabildiðiniz öz ve kýsa bilgilerdir.
Partnerim 23 yýldan beri bunun çalýþmasýný yapýyor. Sadece aðzýný açýp denemek onun 4 yýlýný aldý. Daha sonraki
üç yýl ise akýcý cümleler kurulabilmesi
için çalýþmakla geçti çünkü onunla baþlatmýþ olduðumuz þey onun anlamak ve
geçmek zorunda olduðu bir köprüdür.
Partnerim aslýnda hiçbir doðrusallýðý
olmayan düþünce gruplarý ile baþladý.
Bunlarýn hepsi kavramsaldý. Bir müddet sonra bu düþünceler daha doðrusal
olarak verilmeye baþlandý ama bu kez
de onlarýn ne olduðunu hatýrlamakta
zorluk çekiyordu çünkü bunlar çok
hýzlý geliyordu. O zamanlar kendi bilinci ile karþýlýklý etkileþim yoktu ve
mesajlar ona daha sonra hatýrlanmak ve
o þekilde dinleyicilere duyurulmak
üzere veriliyordu. Sanki partnerim
düþünceleri depoluyordu ve ondan
sonra onlarý dil ile geri veriyordu.
Bunlar medyumluk yolu ile bilgi vermenin öðrenildiði günlerdi. Ben partnerimin, "Ben vazgeçiyorum. Bu çok
zor. Siz diðer tarafta olanlar niye daha
doðrusal olamýyorsunuz? Biraz
yavaþlayýn ve bana vereceklerinizi
benim de diðerlerine verebileceðim
þekilde verin" dediðini gayet iyi hatýrlýyorum. O bu diyaloðu baþlattýðýnda
cevaplara da kapýyý açmýþ oldu. Bizde
ona "Sen bir insan olarak neden daha
fazla çok boyutlu olamýyorsun?" dedik.
Böylece bu kavram arasýnda partnerim
doðrusal kutusunu açýp yapýyý ortadan
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kaldýrma yeteneðini yaratýp geliþtirdi.
Kendi yapýsýný ortadan kaldýrdý ve
böylece bizim onun bu süreçte yaratmýþ olduðu yere girip yerleþmemize
izin verdi. Bedeninin içselliðinin iþin
içine burnunu sokan parça olmasýna ve
çok boyutlu mesajlarýn sizin gerçek
zamanýnýzda sizin dilinizde size verilmesine ve sizin tarafýnýzdan deneyimlenmelerine yardýmcý olmasýna ihtiyacý
vardý. Size þu anda partnerimin
medyumluk tarihçesini anlatmýþ
bulunuyorum.
Þimdi artýk siz bizim söylediklerimizi
onun aðzýndan gerçek zamanda duyuyorsunuz ve bu söylenenler onun üç
boyutlu bedeni içinde yapabileceði en
iyi yorum ve çeviri olmaktadýr.
Perdenin benim tarafýndan hissettikleri
sayesinde de bu anlar için her birinizin
akaþýný bilmektedir. O sizleri dinlemek
üzere buraya gelmeye sevk eden zorluklarý da bilmektedir. Bu anlar için
benim bildiklerimi de bilmektedir.
Bilinçlilik halinde olduðunuz yerde ve
þu anda yaþamakta olduðunuz yerde
olmanýza yol açan koþullarý ve eþzamanlýlýklarý da bilmektedir.
O sizin görmediklerinizi ama bizim
gördüklerimizi görmektedir. Sizin
yaþýnýzdan tümü ile baðýmsýz olarak
sizin yaþamýnýzýn bir sonraki aþamasýnýn geliþmesine yol açan olaylarý
ve örgüleri görmektedir. Sizi bu odaya
getiren veya burada söylenenleri dinlemeye sevk eden veya "Vay canýna,
demek buymuþ!" deneyimini veya ken-

dinizi biraz daha fazla anlamýnýzý
saðlayan þeyleri görmektedir. Bugünün
yönergesi "Ýçinizdeki ihtiþamý bulun!"
cümlesidir. Ýþte bu bulmacanýzdýr. Bu
yüzden de bunun hakkýnda kýsaca
konuþmak istiyorum.
Bu Yýl Neden O Kadar Zordur?
Ben üzerinde ne kadar çok konuþursam konuþayým, partnerim üzerinde ne
kadar konuþursa konuþsun, yaþlý ruh
beyninin bir parçasý hâlâ "Bunlar
gerçekten gerekli mi?" demeye devam
etmektedir. Ve bunun cevabý "evet"tir,
gerçekten de gereklidir. Eski enerji ile
yeninin potansiyelleri arasýnda insanlýðýn yeni bir sayfa çevirme iþlemi bitmiþtir. Fark gerçekten de karanlýk ile
ýþýk arasýndaki dengede ve ýþýðý hiç
görmemiþ olan karanlýk þeylerin ýþýða
maruz kaldýðýnda olanlardadýr. Pek çok
mecaz ve teþbih kullanabilirim ama
onun yerine size sizin beklemediðiniz
bazý özellikleri söyleyeceðim. Bunlarýn
en zoru ile baþlayacaðým.
Öðretmenlerin
Bazýlarýnýn Ayrýlmasý
Bunlarý sizin de anlamlý bulmanýz
için nasýl anlatsak acaba? Elimizden
geleni yapacaðýz. 2013 yýlýndan önce
farklý bir bulmaca ile uðraþýyordunuz.
Bu deðiþimi baþarabileceðiniz
konusunda mutlak, % 100'lük kesinlik
veya tam bir güvence yoktu. Özgür
irade böyle bir þeydir ve Ruh size
ancak potansiyeller temeline dayalý
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bilgi verebilir. Size önümüzde
gördüðümüz ve anýn þimdisini temsil
eden bilgileri verebiliriz. Sizin neler
yapacaðýnýzý tahmin edemeyiz ama
sizin þu anda düþündükleriniz ve yaptýklarýnýz temeline dayalý olarak neler
olabileceði ile ilgili potansiyelleri
söyleyebiliriz. Her zaman sizin kendi
baþýnýza görebileceðinizden daha
büyük bir resmi gösterebiliriz çünkü
biz her þeyi gözlemleyecek bir yerde
dururuz. Sizin sahip olmadýðýnýz bir
görüþ açýmýz var ve bu görüþ açýmýz
bize sizin hep kendi gördüðünüzden
çok daha olumlu olan bir yönde ilerlemekte olduðunuzu göstermiþtir.
Potansiyelleri bizim kadar açýk seçik
göremiyor olmanýza raðmen etrafýnýzdaki gerçeklik bunun vuku bulmakta
olduðunu haykýrmaktadýr. Bununla birlikte iþler yavaþ ilerlemektedir. Ancak,
bunlarýn hepsi özgür irade nedeni ile
anýnda baþka yöne gidebilir ve
dolayýsýyla hiçbir þey mutlak deðildir.
Bu sanki bir saati izlemek gibidir.
Aslýnda saatin kolunun ilerlediðini fark
edemezsiniz deðil mi? Ama bir müddet
bakmayýp sonra yeniden baktýðýnýzda
kollarýn ilerlemiþ olduðunu görürsünüz.
Bir bitkinin büyümesini izlediðinizde
de ayný þey olur. Büyümenin gerçekleþmekte olduðunu bilirsiniz ama
gerçek zamanda bunu fark etmek çok
zordur. Dolayýsýyla insan enstanteneler
(anlýk fotoðraf) çeker ve enerjinin
nereye gidebiliyor olduðunu zihninde
tam olarak ölçmek yerine gördükleri
temeline dayalý olarak varsayýmlarda
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bulunur. Ýnsan vuku bulmakta olan pek
çok þeyi görmektedir ve bu kafa
karýþtýrýcýdýr. Aslýnda bu zamanda beklenebilecekler ile pek uyumlu deðildir.
Tüm bunlar bazýlarýnýzýn ölüm
nedeniyle dostlarýnýzý kaybetmekte
olduðunuzu ifade etmek için söylenmiþtir ve bu husus sanki vaat edilen
yeni enerji ile pek uyumluymuþ gibi
görünmemektedir. Ben kimin burada
olduðunu, kimin dinlediðini ve kimin
okuduðunu biliyorum ve sizin zamanýn
bu noktasýnda bir dostunuzu veya
sevdiðinizi kaybetmenizin uygunsuz
gibi göründüðünün de farkýndayým. Þu
anda odada bulunanlarýn bazýlarý son
zamanlarda sevdikleri insanlarý kaybetmiþlerdir ve sevilen kiþiler henüz "gitmeye hazýr olmadýklarý" için bu durum
özellikle can yakýcý olmuþtur.
Partnerim de Kryon çalýþmalarýnda birlikte olduðu bir takým arkadaþlarýný
kaybetti ve bunu öðrendiði anda onun
bana çok kýzgýn olduðunu hatýrlayabiliyorum. Bana "Bu hakkaniyete
uygun deðil, doðru da deðil ve ayrýca
uygunsuz! Bu adam bir ýþýk iþçisiydi ve
iyi iþler yapýyordu. Ona ihtiyacýmýz
vardý. O bir þifacýydý. Baþkalarýnýn ona
ihtiyacý vardý. Önünde daha çok yýllar
varmýþ gibi görünüyordu ama þimdi
yok artýk iþte." Ýki hafta önce partnerim
baþka bir dostunu daha kaybetti. Bu
baðlamda partnerim yalnýz deðil çünkü
odadakiler de dâhil olmak üzere onun
çevresindeki birçok kimse ayný deneyimleri yaþýyor.
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Bazýlarý için bu kayýplar yýlýdýr. Bu
nedenle size bazý açýklamalarda bulunmak istiyorum. Þimdi gördüðümüz ama
size daha önceden söyleyemediðimiz
bazý þeyleri açýkça anlatmak istiyorum.
Þu anda oluþmakta olan çok büyük
bir konuþulmayan gelecek var. Þimdiye dek size hakkýnda bir þey
söyleyemediðimiz bir gelecek bu,
çünkü deðiþim potansiyelinin bu kadar
güçlü olduðu yere henüz daha varamamýþtýnýz. Þimdi artýk oradasýnýz,
2013 yýlýnda. Gündönümlerinin deviniminin orta noktasýný geçtiniz ve bu
kadim insanlarýn da görmüþ olduklarý
gerçek bir iþaret noktasýydý. Bu bir
zaman kesiridir ama kadim insanlar
bunu bu þekilde adlandýrmadýlar.
Ancak, bu husus onlar için o kadar
açýktý ki, kendi ruhsal yollarý ile bunun
etrafýnda takvimler ve kehânetler yarattýlar. Þimdi size bunun hakkýnda
konuþabiliriz ve diðer tarafta sizin
hepinizi içine alan bazý planlar yapýlmaya baþladýðýný söyleyebiliriz.
Tam bu anda perdenin benim tarafýna
varabilmek için bazý yaþlý ruhlar
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görünüþe göre zamanýndan önce
dünyadan ayrýlmak zorunda kaldýlar.
Onlarýn kendilerini tazelemeye ve
hemen, kelimenin tam anlamýyla ayný
yýl içinde yeni doðmuþ bebekler olarak
geri gelmeye ihtiyaçlarý vardý. Bunun
nedeni sizin bir sonraki yaþama
geçtiðinizde onlarýn yaþlýlar olarak yerlerini almýþ olma gerekliliðiydi. Böylece onlar o zaman sizin öðrenmeniz
gerekenleri size öðretmeye hazýr olacaklardýr. Onlar dünyanýn barýþý için
öncü takýmdýr.
Þimdi artýk bunun nereye gittiðini
biliyorsunuz. Onlar çabucak gidip geri
dönmek zorundaydýlar. Onlar sizin bir
sonraki sefer nerede olacaðýnýzý bilmek
beklentisi ile doðru yerlerde uyum
saðlamalýydý. Sevgili yaþlý ruh, onlar
sizin bir sonraki kez uyanmanýz ve
seçtiðiniz iþi yapmanýz için katalizör
olma durumundaydýlar. Dolayýsýyla, siz
bir dahaki sefer dünyada enkarne
olduðunuzda, onlar yerlerini almýþ olacaklar ve eþzamanlýlýk içinde öðretmenleriniz, sizi en fazla etkileyen ve
sizin en fazla sözünü dinlediðiniz kiþiler olarak yerlerini almýþ
olacaklar. Bazýlarý, aynen
bu kez olduðu gibi, fiilen
sizin akrabalarýnýz olabilir veya buna yakýn
konumda olabilir ve siz
onlarý tanýyacaksýnýz.
Bunlarý hiçbiri size
doðru gibi görünmüyor
olabilir ve biz bunu bili-
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yoruz. Bazýlarýnýzýn caný yanýyor. Bu
nedenle sizin yaratmakta olduðunuza
saygý gösteren sistemi sizinle paylaþmak istedik. Geleceðin tohumlarýný
ekme iþi bazý ruhlarýn tohumlarýn
büyümesini izleyebilmeleri için daha
önce orada olmalarýný gerekli kýlmýþtýr.
Sizler daha sonra geleceksiniz.
Bazýlarýnýz çok daha sonra geleceksiniz
ama her halükârda orada olacaksýnýz.
Bir þekilde bu söylediklerimizin sizde
birikmiþ olan hüsranýn ve kederin fazlalýklarýný törpülemesini ve sizin daha
iyi anlayabilmenizi saðlamasýný istiyoruz. Tüm bunlarýn ruhsal amacý budur
ve sevgi ile uygun bir þekilde tezahür
ettirilmiþtir. Bu birinci konuydu.
Çözümler (Kararlar) Yýlý
Ýkinci konu bu yýlý çözümün
baþlangýcý olarak adlandýracaðýmýzdýr
ve bu da pek o kadar iyi hisler uyandýrmýyor. Çözüm sizin dilinizde olumlu ve
hakkaniyetli bir sözcük olarak algýlanýr,
en azýndan öyle algýlanmasý gerekir ve
anlamý da anlaþma, denge ve herkesin
kazanmasýna yol açan bir özelliktir.
Ama biz durumu böyle görmüyoruz.
Bizim için çözüm, dengesizliklerin
çözüme kavuþturulmasýdýr. Tam
ortasýndaki bir dayanak üstüne yerleþtirilmiþ olan bir kalas üzerinde dengesini muhafaza etmeye çalýþan bir þey
hayal edin. Bu tahta her zaman bir
yöne veya diðerine meyleder ve hiçbir
zaman tam olarak bir yöne veya diðerine gitmez. Kararsýzdýr ve yýllarca ve
yýllarca belirsizlik süregider. Belki
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hafifçe saða sola oynar ama asla tam
olarak bir yöne gitmez. Ancak, bu yýl
tam olarak bir yöne gitmeye karar
verebilir. Dolayýsýyla, eðer düþüncelerinizde dengesizlik varsa, o zaman
artýk bunun þu veya bu þekilde bir
çözüme kavuþturulacaðý zaman olabilir
bu yýl. Ýnsanlýk bunu hissetmeye
baþlamýþtýr ve sizler zihinsel dengesizliðin kendi kendine çözüme gittiðini
görüyorsunuz. Eðer bazý kiþiler dengesizse, onlar bu yýl nihayet tam bir dengesizlik durumuna geçebilirler. Bu kiþilerin birçoðu bu yýl bir kýrýlma noktasýndan geçecekler ve siz bu tip olaylarý kendi kültürünüzde gördünüz.
Adamýn biri bir sýnýfa girer ve çocuklarý katleder. Siz bunun yanlýþ olduðunu bilirsiniz. Bu davranýþ sezgisel
ahlaki insani deðerleri ve bilinci ihlal
etmekte ve yaralamaktadýr ama ona
raðmen bir yýlda bu tip olaylardan çok
fazlasý meydana gelmiþtir ve daha da
olacaktýr.
Bu örneklerden giderek daha
fazlasýný göreceksiniz ve bu çok talihsiz bir durum olmakla birlikte çözüm
içinde bu da vardýr. Çözüm þu anda
olduðu þekliyle veya þu anda mevcut
olduðu derecede veya miktarda varlýðýný muhafaza etmesi mümkün
olmayan bir dengesizliðin denge ifade
eden bir duruma getirilmesidir zira o
dengesizlik yaratmakta olduðunuz
enerjide varlýðýný sürdüremez. Çözüm
bulunmalýdýr ve ayný þeyi belirli bazý
sistemlerde de gözlemleyeceksiniz.
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Yýllardan beri çözümsüz ihtilaf veya
uygunsuzluk içinde bocalayýp durmuþ
olup orta noktada yer alan her þey
çözüme gidecek bir yola girecektir.
Bunlardan bazýlarý olumlu yönde
çözüme kavuþturulurken, diðerlerinde
bu olamayacaktýr. Ýþte bu nedenle yýlýn
enerjisi size o kadar tuhaf gelmektedir.
Þu anda pek çok delinin (siz onlarý
böyle adlandýrýyorsunuz) ön plana çýkmasýnýn nedeni de budur. Yine bu
nedenle siz de sanki yumurta üzerinde
parmak uçlarýnýzda yürüyormuþ gibi
çok dikkatli hareket ediyorsunuz.
Doðrusunu isterseniz "Dolunaylar Yýlý"
ismi çok uygun düþmektedir.
Þimdi bazýlarýnýz için biraz farklý olabilecek olan bir özelliði size söylemek
istiyorum çünkü bazýlarýnýz bunlarý
dinliyor ve "Ýþin doðrusu sen benden
söz etmiyorsun Kryon. Benim için bu
çok iyi bir yýl ve her þey gayet güzel
gidiyor. Geçmiþte bana pek çok zorluk
yaratmýþ olan birçok þey için çözüm
yaratabiliyorum. Aslýnda bunlar kendi
kendilerini çözüme kavuþturuyor bile
diyebilirim" diyorsunuz. Evet, benim
söylediðim tam da budur iþte. Çözüme
hoþ geldiniz. Bazýlarý için her þeyin bir
araya geleceði yýldýr. Bunun birçok
nedeni vardýr ama asýl neden, yolu týkamakta olan eski negatif özelliklerin
çözünmüþ olmasýdýr. Çözüm budur.
Daha önceden de söylediðimiz gibi,
size ait olduðunu hissettiðiniz birçok
gelecek size gösterilmiþtir ama geçmiþte bunlarý denediniz ve yürümediði-
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ni gördünüz. Oysa þu anda çözüm ve
baþarý için mükemmel þartlarý oluþturan
bir enerji içindesiniz. Bu nedenle bu
sizin için çok iyi bir yýldýr ve siz de
zaten uzun zamandýr bazý þeylerin tezahür etmesi için bekliyordunuz. Ama
çoðunuz için durum böyle deðildir. Her
bir insanýn, özellikle yaþlý ruhlar söz
konusu olduðunda, gittiði her bir yol
tümüyle ona özgüdür. Herkes için
geçerli olan bir kullanma kýlavuzu,
herkes için geçerli olan kurallar manzumesi olamaz. Dolayýsýyla, bazýlarý
olumlu çözüm noktasýndayken, çoðunuz için bu iyi bir yýl olmayacaktýr.
Tüm bunlardan geçip gitmek için
verilen talimatlar daha önce vermiþ
olduklarýmýz ile aynýdýr: Dayanýn,
temkinli olun, dinlenin. Bu yýl herhangi
bir þeye antrenman eksikliði ile ve
adaleler soðukken baþlamak için iyi bir
yýl deðildir zira etrafýnýzdaki pek çok
þey çözüm aþamasýndadýr ve henüz
dengede deðildir. Siz buna Merkür
gezegeninin geriye gidiyor (Merkür
retro) gibi görüntüsünün özelliklerinin
tüm yýl boyunca sürmesi diyebilirsiniz
ve bazýlarýnýz kendisini aynen böyle
hissetmektedir. Bu nedenle bunlardan
korkmayýn ve onlarý bir ayarlama
olarak görün çünkü zaten öyledir.
Onlarý kendi yarattýðýnýz çok derinlikli
bulmaca olarak görün ve þimdi onun
içinden geçtiðinizi hayal edin. Çaðlar
savaþýnýn sona ermiþ olduðunu hayal
edin. Üç boyutlu bir savaþ alanýný,
savaþ bittikten sonra bu alaný örten toz
dumanýn kalkmýþ olduðunu ve bu alan-
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da cesetlerin üst üste yýðýlmýþ olduðunu
hayal edin. Sizin yuvaya gidebilmeniz
için sizin bu savaþ alanýný boydan boya
geçmeniz ve bunlarýn hepsini bir bir
görmeniz gerekiyor. Geçerken orada
çekilmiþ olan acýlarý hissedeceksiniz,
çarpýlmýþ yüzleri göreceksiniz ve orada
yatan cesetlerin her birinin birilerinin
çocuðu olduðunu anlayacaksýnýz. Bu
savaþ alanýný geçmeniz tüm yýlýnýzý alacak ve bu arada kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz. Geceleri uykudan
uyanacak ve bu konuda düþüneceksiniz. Bu bizim bulabildiðimiz en iyi
benzetmedir.
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Þu anda kargaþaya teslim
olmuþ iki ülke var ve bir
üçüncüsünün de o duruma
düþmesinin eli kulaðýndadýr. Bu
ülkelerin her üçü de çok uzun
süreyle istikrarlý bir görünüm
arz etmiþlerdir.

Mýsýr'ýn böyle bir duruma
geleceðini kim tahmin edebilirdi? Mýsýr onlarca yýldan beri
dengedeymiþ gibi görünüyordu
ama gerçekten dengede miydi?
Suriye'de ise demir yumruklu
Enerjinin bu kadar büyük ölçüde
deðiþmesi rahatsýzlýk yaratýr. Bu binada bir yönetim vardý ve bu yönetim
çalýþan yaþam koçlarý ve geçmiþ yaþam mutlak olan bir güç istikrarý
okuyucularý her gün bu bulmaca
yaratmýþtý. Bunlarýn her ikisinin
üzerinde çalýþmaktadýrlar ve onlar size
de aþaðý yukarý ayný zamanda
onlara bundan önce hiç geçmiþ yaþam
okuyucularýna gelmemiþ olan insaninfilak etmesine neden olan
larýn onlara geldiklerini söyleyecekneydi acaba? Eðer bunun nedelerdir. Bunun nedeni de bu insanlarýn
nine ve neden þimdi olduðuna
artýk ne yapacaklarýný hiç bilemez hale
gelmiþ olmalarýdýr. Bu insanlar, "Neler bakarsanýz, zamanlamanýn hep
2012 ve 2013 civarýnda olduoluyor? Neden þimdi? "diye sormaktadýrlar. Birçoklarý kendilerini maðdur
ðunu görürsünüz. Ve burada
olarak görmeye ve kendilerini suçlaayrýca daha þeffaf hale gelmeye
maya ve her þeyin onlarýn yaptýklarý
baþlamýþ olan insan bilinci
hatalar yüzünden çok kötü þekilde tervardýr ve o bilinç, "Biz ülkemizsine dönmekte olduðunu düþünmeye
de artýk süregiden dengesizlik
eðilimlidirler.
olduðunu gördüðümüz ve
Bunlarý haberlerde görebilirsiniz. Son
anladýðýmýz þeyi istemiyoruz.
konu ise þudur: Sevgili varlýklar, tüm
Bir türlü iyiye doðru gittiðini
çevrenizde size söylediklerimin kanýtgöremedik ve þimdi bunun sona
larýný görebilirsiniz.
ermesini ve çözüm bulunmasýný
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istiyoruz" demektedir. Ýþte sizin
bakmakta ve görmekte
olduðunuz budur.

için çabalarken dört kez bu çabalama
süreci içinde öldünüz. Ancak, bu kez
ölmediniz.

Bu hiç de göze hoþ gelen bir manzara
deðildir çünkü burada ölüm, ýstýrap,
üzüntü ve kargaþa vardýr. Burada hüsran vardýr ve tüm bunlara çözüm
bulunmasý sizin istediðinizden ve ümit
ettiðinizden çok daha uzun sürebilir.
Ama bir gün geriye bakacak ve
sonuçlarý açýklýkla görebileceksiniz.
Kitle insan bilinci deðiþmeye ve
dürüstlük baðlamýnda neler talep ettiðini yüksek sesle söylemeye baþlamýþtýr.
Hükümetler genellikle eski güç þekillerine tutunmaya eðilimlidirler ama o
hükümetlerin vatandaþlarý artýk okullar,
hastaneler, güvenli sokaklar ile parklar
ve komþularý ile barýþ içinde yaþamak
istiyorlar.

Þu noktayý gözden kaçýrmayýn:
Sizin akaþýnýz içinde bir "hatýrlama düðmesi" vardýr ve bu
düðmeye basýldýðýnda bir duygu
ortaya çýkar ve bu duygu size
"Biz bunu daha önce de hissetmiþtik ve sonuçlar hiç de iyi
olmamýþtý" mesajýný verir. Bu
enerjinin sizi tanýmlamasýna izin
vermeyin. Ýþlerin her zaman
olduklarý gibi olduðunu ve
yaþamýn iþleyiþi bu þekilde
olduðu için her þeyin kendisini
tekrarladýðýný söyleyen dualite
ve korku düðmesidir bu.

Öyleyse bunun daha fazlasýný
bekleyebilirsiniz, özellikle de bu yýl
içinde. Ne kadar çok kargaþa olursa,
bulmaca üzerinde o kadar çok çalýþýlmaktadýr. Öyleyse bu mesajý
baþladýðýmýz gibi bitirelim. Ben senin
kim olduðunu biliyorum muhteþem
varlýk. Huþu içinde ayaklarýnýn dibinde
oturuyorum. Lütfen önemli noktayý
kaçýrma! Yaþlý ruhlar insanlýðýn tüm
geçiþ süreçlerinde burada bulunmuþtur.
Bunu anlayabiliyor musunuz? Bugün
deneyimlemekte olduðunuz deðiþime
dört kez çok yaklaþtýnýz ve her dört
defasýnda da baþarýsýz oldunuz (fýrsatý
elinizden kaçýrdýnýz). Bunu becermek

Hayýr, durum kesinlikle böyle
deðildir! Siz muhteþemsiniz ve bu noktada bunu nihayet görebilecek ve tüm
korkularý ve tuhaf sesleri yaþamýn arka
koltuðuna atabilecek ve onlara bundan
böyle yönetimde sizin bulunduðunuzu,
gerçekliðinizin arabasýný artýk sizin
sürdüðünüzü söyleyebilecek kapasiteye
ve kabiliyete sahipsiniz. Ýþte günün
mesajý budur. Ben tüm ihtimaller
bunun tersini iþaret etmesine raðmen
yaptýklarýndan ve becerdiklerinden
dolayý insana sevdalý olan Kryon'um.
Ve öyledir.
KRYON

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
2013 yýlý için tek
Abone ücreti:

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
dergi fiyatý:
7.00 TL
Yurt içi
75 TL
Yurt dýþý
90 TL
Posta Çeki No: 10214085
(Sevgi Yayýnlarý)
Ýþ Bankasý IBAN: TR77 0006 4000 0011 0180 6837 24

